
Universitatea UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea Medicina Veterinara /

Adaugă facultate nouă

Nume facultate

Departament selectati

Adaugă departament nou

Nume departament
Produc?ii animaliere ?i siguran?a alimentelo

Animal production and food safety

Poziția în
statul de
funcții

II / B / 7

*

II / B / 7

*

Funcție Sef de lucrari / Chief w orks

Disciplinele din
planul de
învățământ

Vegetal biology, Nutrition, feeding, fodder quality control 1,
Biologie vegetală, Nutri?ie alimenta?ie, controlul calită?ii furajelor 1,
 Nutri?ie, alimenta?ie, controlul calită?ii furajelor 2, Practica 2,

*

Vegetal biology, Nutrition, feeding, fodder quality control 1,
Vegetal biology (Romanian section), Nutrition, feeding, fodder quality
 control 1 (Romanian section), Nutrition, feeding,fodder quality control 2

*

Domeniu
stiintific

Medicina veterinara / Veterinary Medicine



Descriere post Postul de Sef de lucrări pozi?ia II/B/7 are în componen?ă:
 - în semestrul I - ore de curs 1 h/ săptămână (1 oră conven?ională/an) la
 - în semestrul II - ore de curs 1 h/ săptămână (1,25 h conven?ionale/an) la

*

Chief w orks position no. II/B/7 comprises:
- in I semester:  no. of lecture hours 1h/w eek (1 conventional h/year) at D
- in II-nd semester: no. of lectures hours1 h/w eek (1,25 conventional h/ye

*

Atributiile/acti
vitatile
aferente

-Ocupantul acestui post trebuie să fie licen?iat în Medicină Veterinară
-Pregătirea ?i efectuarea orelor de curs ?i de activită?i practice pentru dis
- Întocmirea f i?elor de disciplină ?i a programelor analitice;

*

- The occupant of this position must be licensed in veterinry medicine.
- preparing and conducting of lectures and practical activities on subjects
- elaboration of subjects outlines and syllabus;

*

Salariul minim
de incadrare lei *

Calendarul
concursului

Data publicării
anunţului în
Monitorul Oficial

2015-11-25
*

Perioadă
înscriere

Început Sfârșit

2015-11-25
(YYYY-MM-DD) *

2016-01-08
(YYYY-MM-DD) *

Data susținerii
prelegerii

2016-01-25
(YYYY-MM-DD) *

Ora susținerii
prelegerii

(HH-MM) *

Locul susținerii
prelegerii

Laborator Nutritie
*

Nutrition laborator
*



Perioadă
susținere a
probelor de
concurs

Început Sfârșit

2016-01-25
(YYYY-MM-DD) *

2016-01-27
(YYYY-MM-DD) *

Perioadă
comunicare a
rezultatelor

Început Sfârșit

2016-01-28
(YYYY-MM-DD) *

2016-01-29
(YYYY-MM-DD) *

Perioadă de
contestații

Început Sfârșit

2016-02-01
(YYYY-MM-DD) *

2016-02-05
(YYYY-MM-DD) *

Tematica
probelor de
concurs

Disciplina Vegetal Biology:
- The vegetal cell: morphology and structure.   The active biological compo
- The vegetal cell - paraplasm - the liquid ergastic inclusions and the cellu

*

Adaugă fișier
nou tematica
probe

Discipline Vegetal Biology
- The vegetal cell: morphology and structure (architectonical). The active
- The vegetal cell: paraplasm: the ergastic inclusions and the cellular mem

*

Adaugă fișier
nou tematica
probe

Descrierea
procedurii de
concurs

9.00 - 9.45     - prelegere publică în care candidatul prezintă cele mai sem
9.45 - 10.00   - sesiune de întrebări din partea comisiei
10.00 - 10.50 - sus?inere publică pe durata a 50 de minute a unui curs, re

*

Adaugă fișier
nou procedura
concurs

9.00 - 9.45     - public presentation during w hich the candidate w ill presen
9.45 - 10.00   - session of questions from the committee.
10.00 - 10.50 - 50 minutes public lecture presentation o a course on a top

*

Adaugă fișier
nou procedura
concurs

Lista
documente

- Cererea de înscriere la concurs, pe formular standardizat, semnată de c
- Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte d
- În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente

*

*



Adresa unde
se transmite
dosarul de
concurs

Universitatea de ?tiin?e Agricole ?i Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Cale

*

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,

*

Comisie

Adaugă comisie nouă

Nume:
Comisia Sef lucrari II/B/7 - Departament Pro

Commission Chief w orks II/B/7 Depatment

Membrii:
Pre?edinte comisie - Prof. dr. Mihaiu Marian,
Membrii comisie - Conf. dr. Macri Adrian, Conf. dr. Dan Sorin, Conf. dr. Pa
Membrii suplean?i - Prof. dr. Răzvan ?tefan, ?ef lucr.Stan Florin

Commission president - Prof. dr. Mihaiu Marian,
Members - Assoc. prof. Macri Adrian, Assoc. prof. Dan Sorin, Assoc. pro
Supplenat members: Prof. dr. Răzvan ?tefan, Chief w orks Stan Florin


