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OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE

SPECIALIZAREA: SILVICULTURA
1. OBIECTIVE DE FORMARE ŞI COMPETENŢE
Obiectivul general al programului de studii consta în dobândirea calificarii de
licenţiat în silvicultura, concrecretizata prin dobândirea cunostinţelor teoretice şi
practice legate de gospodarirea padurilor si a produselor ei, de dobândire a unor
abilitaţi cognitive si practice legate de capacitatea de exprimare si comunicare
profesionala prin mijloace scrise si orale, capacitatea de documetare profesionala si
de accesare a informaţiilor silvice dintr-o multitudine de mijloace, inclusiv din date
de baze electronice, biblioteci, fisiere etc., capacitatea de a elabora în domeniul
silviculturii piese scrise care sa sintetizeze informaţii profesionale, piese care sa
informeze pe linie ierarhica ascendenta si sa îndrume pe linie descendenta, precum si
abilitatea de a elabora studii corespunzator pregatirii, capacitatea de integrare într-o
echipa, de a susţine puncte de vedere, de a colabora cu alţi specialisti în mod obiectiv
si corect. Fixarea obiectivelor specifice are la baza o gândire unitara bazata pe
urmatoarele concepte: conceptul viziunii ecosistemice asupra padurii, conceptul
privind nevoia ca orice intervenţie gospodareasca, tehnica, în padure sa prezinte si o
componenta ecologica si de protecţie a mediului, conceptul asigurarii funcţiilor
multiple ale padurii, chiar daca acestea înca nu pot fi exprimate valoric, conceptul
pregatirii continue, în trepte (masterat, doctorat), bazat pe aptitudini lingvistice si de
documentare.
Obiectivele si profilul de competente dezvoltat în concordanţa cu nevoile
identificate pe piaţa muncii si cu cadrul naţional al calificarilor sunt prezentate
sintetic mai jos si detaliat în fisele disciplinelor din planul de învaţamânt.
Obiective
Obiective cognitive:
 cunoasterea factorilor abiotici si biotici care condiţioneaza producţia forestiera
(lemnoasa, nelemnoasa si cinegetica);

 cunoasterea biologiei organismelor vegetale si animale din ecosistemul
forestier, relevante pentru producţia forestiera;
 cunoasterea legilor care guverneaza ecosistemul forestier, a devierilor posibile
si a masurilor de remediere;
 cunoasterea legilor economice particularizate la producţia forestiera;

Obiective aplicative:
 cunoasterea procedeelor matematice, statistice si informaţionale de determinare
cantitativa si calitativa a starii padurilor;
 cunoasterea tehnicilor de întemeiere, conducere si ameliorare a arboretelor, de
recoltare şi valorificare a masei lemnoase si a produselor accesorii ale padurii;
 cunoasterea procedeelor de administrare, organizare a producţiei forestiere si
de valorificare a acesteia.
Competenţe profesionale
C1. Fundamentarea managementului durabil al fondului forestier, al fondului
cinegetic, salmonicol şi al conservarii biodiversităţii;
C2. Elaborarea şi implementarea proiectelor tehnico-economice privind reglarea
procesului de producţie forestiera, cinegetica şi salmonicola;
C3. Elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor de reconstrucţie
ecologica a ecosistemelor;
C4. Aplicarea masurilor de protecţie, ameliorare şi creştere a productivitaţii
ecosistemelor forestiere;
C5. Cunoaşterea şi controlul aplicarii cadrului legal, administrativ, financiar-contabil
şi de piaţa specific silviculturii;
C6. Administrarea sistemului informaţional specific silviculturii.
Competente transversale
CT1. Elaborarea şi respectarea unui program de lucru şi realizarea atribuţiilor proprii
cu profesionalism şi rigoare;
CT2. Aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare în activitaţile specifice muncii în
echipa; asumarea unui rol în cadrul echipei şi respectarea principiilor diviziunii
muncii;
CT3. Autoevaluarea obiectiva a nevoii de formare profesionala continua cu scopul de
a se adapta şi a raspunde constant exigenţelor dezvoltarii economice; utilizarea
tehnicilor de informare şi comunicare şi a unei limbi de circulaţie internaţionala.

ACTIVITĂŢI ALE DEPARTAMENTULUI ÎN IMAGINI
-SELECŢIE-

Constructie de hranitori

Iesire la exploatari forestiere

Dendrologie in Gradina Macea

Iesire in teren - Silvicultura

Practica Mecanizarea lucrarilor Vizita la un gater (Prelucrarea lemnului)

Impaduriri in Luna Padurii

Practica la pedologie

Proiectare asistata de calculator

Masuratori topografice la Ceala

