Departamentul de Ştiin eleă...............
Seăaprob ,
Rector,
Prof.univ.dr.ăŞtefanăDIACONESCU

FIŞAăPOSTULUI
Numeleăşiăprenumeleăangajatului: ……………………………………………………
I. DESCRIEREA POSTULUI
Denumirea postului: ……………………………………………………………………
Calificarea,ăgradulădidactic,ătitlulăştiin ific: inginer agronom, ............., doctor în agronomie
Scopul principal al postului (necesitatea postului şi contribuţia în cadrul universităţii):
Asigurarea pregătirii teoretice şi practice la disciplinele: ………………………………………….
……………………..……………………..……………………..………………….……..
……………………..……………………..……………………..……………….………..
Nivelul ierarhic: …………………………. (se trece începând cu I-preparator ....V-profesor)
Rela iiăorganizatorice:
- rela iiădeăautoritate: director de departament;
- rela iiă deă cooperare: cu personalul didactic, didactic auxiliar şi administrativ din
facultate şi universitate; cu personalul desemnat din alte instituţii de învăţământ superior,
cercetare şi producţie în scopul iniţierii şi menţinerii unor legături/parteneriate;
- rela iiă deă reprezentare: după caz, confom împuternicirilor acordate de conducerea
operativă a departamentului sau facultăţii;
- rela iiădeăcontrol: asupra personalului din subordine.
Sarcini,ăcompeten eăşiăresponsabilit i:
- îndeplinirea următoarelor sarcini didactice:
-

susţinere cursuri la disciplinele de: .................
susţinere lucrări practice la disciplinele de: .................
evaluare şi notare examene (teste) finale, evaluare şi notare lucrări practice;
realizarea de consultaţii săptămânale;
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-

asigurarea calităţii şi a eficienţei activităţilor desfăşurate;

-

asigurarea veridicităţii şi a corectitudinii materialelor întocmite;
respectarea condiţiilor deontologice specifice profesiei;

-

menţinerea în cadrul disciplinei, departamentului şi a facultăţii a un climat favorabil
îndeplinirii sarcinilor de lucru;

-

promovarea respectului reciproc, a colaborării şi a transparenţei în interiorul
departamentului, precum şi în relaţiile cu persoanele din afara departamentului;

-

asigurarea funcţionării în bune condiţii a echipamentelor şi aparaturii din dotarea
departamentului şi a facultăţii;
respectarea Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, precum şi a regulamentelor la
nivel de facultate şi universitate;
respectarea regulilor de securitate, sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.

-

(pentru cadrele didactice – vezi anexa Fişa didactică a postului, elaborată în baza art. 79, alin. (1) şi (2) şi a art. 80
alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic (MO nr. 11/28.07.2004)

II. CERIN ELE POSTULUI:
Competen ăprofesional :ă
- cunoştin eăşiăabilit iăînădomeniulăprofesional: cunoştinţe de specialitate şi abilităţi în
domeniul .................; abilităţi didactice şi pedagogice; capacitate bună de comunicare;
-

disponibilitate de formare profesională continuă; evaluarea obiectivă a studenţilor;
studii: universitare în domeniul agronomic; doctorale - doctor în agronomie;
instruire: participare la manifestări ştiinţifice, cursuri de specializare, seminarii,
workshop-uri;
experien : ……… (seă treceă vechimeaă minim ă aă postuluiă conformă Legiiă (seă treceă minimulă deă ani necesari pentru
promovareaă peă post,ă respectivă 2ă aniă pentruă asistent,ă 5ă aniă pentruă şefă deă lucr ri,ă 9ă aniă pentruă conferen iar,ă 11ă aniă pentruă
profesor).

Competen ămanagerial (numai pentru posturi de conducere):
- cunoştinţe şi abilităţi de management ……………………..………………………
Cerin
-

eăspecifice:
cunoaşterea cel puţin a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
cunoştinţe operare PC;
simţul responsabilităţii;
capacitatea de a lucra individual şi în echipă;
sociabilitate şi moralitate.

Elaborat de:
Numele şi prenumele:
Funcţia de conducere: Director de Departament
Semnătura:
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Data întocmirii:
Avizat de :
Numele şi prenumele:
Funcţia de conducere: Decan
Semnătura:
Data:
Luatălaăcunoştin ădeăc treăocupantulăpostului
Numele şi prenumele:
Semnătura:
Data:
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Departamentul de Ştiin eleă...............
Seăaprob ,
Rector,
Prof.univ.dr.ăŞtefanăDIACONESCU

FISAăDIDACTIC ăAăPOSTULUI
Denumirea postului:
Pozi ia:ă
Num r ore
ACTIVITATI

Suma
parţială
/subcapitol

Suma
parţială
/activitate

Ore/
Activitate

A.ăActivit iănormateăînăstatulădeăfunc iuni
A.I. Cursuri
A.II. Proiecte şi lucrări practice
A.III. Îndrumare lucrări de licenţă
A.IV. Îndrumare lucrări de disertaţie:
A.V. Activitate practică:
A.VIII. Activităţi de evaluare
1. Evaluare în cadrul pregătirii prin doctorat
2. Evaluare în cadrul concursurilor de admitere (altele decât doctorat)
3. Evaluare în cadrul activităţilor didactice directe
A. IX. Consultaţii:
A. XII. Participarea la comisii şi consilii în interesul învăţământului
A .XIV. Activităţi privind pregătirea şi promovarea cadrelor didactice din Înv. Sup
B. Activitate de preg tireăştiin ific
B.I. Pregătire individuală:
B.III. Participare la conferinţe, simpozioane, congrese în domeniul de activitate
principal sau în domenii interdisciplinare:
B.V. Înfiinţarea, amenajarea şi modernizarea laboratoarelor şi centrelor de
excelenţă
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B.VI. Organizarea de schimburi academice /mobilităţi
B.IX. Elaborarea de manuale, îndrumare şi alte materiale didactice
C.ăActivit iădeăCercetareăŞtiin ific ,ăDezvoltareăTehnologic ăşiăProiectare
C.I. Activităţi prevăzute în planul intern (plan operaţional facultate)
C.II. Activităţi în cadrul centrelor de cercetare prevăzute în planul intern
(plan operaţional facultate)
C.V. Elaborare cărţi de specialitate
TOTAL A + B + C

Verificat:
Decan,

1120

Întocmit:
Director de Departament,
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