Informa ț ii post 52 ICDISTN
Universitatea

UNIVERSITATEA ”AUREL VLAICU” DIN ARAD

Facultatea

INSTITUTULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE ÎN ŞTIINŢE
TEHNICE ŞI NATURALE din Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad

Departament

INSTITUTULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE ÎN ŞTIINŢE
TEHNICE ŞI NATURALE din Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad

Poziția în statul de funcții

52

Funcție

Cercetator Stiintific III

Disciplinele din planul de învățământ
Domeniu ştiinţific

Inginerie Chimica

Descriere post

Postul de Cercetator Stiintific III nr. 52 din Statul de funcţii al
INSTITUTULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE ÎN ŞTIINŢE
TEHNICE ŞI NATURALE din Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad
include în cadrul celor 40 de ore pe săptămână, respectiv 1640 ore
anuale, activităţi de cercetare – dezvoltare – inovare specifice

a) Activitate de cercetare – dezvoltare – inovare
Atributiile/activitatile aferente

Activitati de cercetare in domeniul Stiintelor Ingineresti (Inginerie
Chimica) cu aplicatii pentru materiale avansate (textile, compozite,
hartie etc.).

Salariul minim de incadrare

1644 lei

Calendarul concursului
Data publicării anunţului în ziar de circulatie
nationala (Evenimentul Zilei)

2015-06-13

Perioadă înscriere

Început
Sfârșit
2015-06-152015-07-14

Data susținerii concursului

2015-07-15

Ora susținerii concursului

10:00:00

Locul susținerii prelegerii

INSTITUTULUI DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE ÎN ŞTIINŢE
TEHNICE ŞI NATURALE, Strada Elena Dragoi, Nr. 2, Arad, Sala 31

Perioadă susținere a examenelor

Început
Sfârșit
2015-07-152015-07-15

Perioadă comunicare a rezultatelor

Început
Sfârșit
2015-07-162015-07-16

Perioadă de contestații

Tematica probelor de concurs

Descrierea procedurii de concurs

Început
Sfârșit
2015-07-162015-07-23
A. Evaluarea dosarului de concurs al candidatului de către comisie
in care se verifica indplinirea standardelor minimale institutionale.
B. Susţinerea de către candidat a unei prelegeri de min. 20 minute,
în care acesta îşi prezintă rezultatele profesionale anterioare şi
planul de dezvoltare a carierei stiintifice, în acord cu specificul
postului. (în conformitate cu HG nr. 457/2011 de aprobare a
Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
şi de cercetare vacante din învăţământul superior) dupa cum
urmeaza: 1. Prezentarea generală a celor mai semnificative
rezultate științifice, obținute; 2. Prezentarea unui plan de dezvoltare
a carierei universitare.
În conformitate cu toate reglementările legale actualmente în
vigoare. Evaluarea candidaţilor va avea două componente:
A). Evaluarea dosarului candidatului de către comisia de concurs, cu
verificarea îndeplinirii criteriilor minimale institutionale. Ponderea

acestei probe este de 80% din nota finală.
B). Evaluarea prelegerii candidatului, cu pondere de 20% din nota
finală care se va desfasura dupa cum urmeaza:.
Proba de concurs: Prelegere publică (minim 20 min.) - Marti, 16
iunie 2015, ora 10:00 - candidaţii vor susţine o prelegere publică al
cărei conţinut va răspunde la punctele menţionate în tematica probei
(prezentarea generală a celor mai semnificative rezultate
profesionale, inclusiv științifice; prezentarea unui plan de dezvoltare
a carierei universitare). Candidații vor susține prelegerea publică în
ordine alfabetică. Durata recomandată este de 20 minute. Timpul
maxim alocat sesiunii de întrebări din partea comisiei şi publicului
este de maximum 15 minute. Intre Prelegeri se va acorda o pauză
de 5 minute.
Fiecare membru al comisiei va acorda câte o notă (cu două zecimale)
pentru fiecare proba. Notarea se va face în intervalul 1-10 (9 puncte
alocate pentru evaluarea candidatului, la care se adaugă 1 punct din
oficiu).
Nota finală de concurs se calculează ca media ponderată a notelor
acordate la probele (A), respectiv (B). Nota finala = 0,8 x Nota la
proba(A)+ 0,2 x Nota la proba(B). Este declarat admis candidatul
care obţine media cea mai mare.
În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post de
cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, cel puţin,
următoarele documente:
a)cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include
o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor
prezentate în dosar şi e înregistrată la Registratura U.A.V.
b)o propunere de dezvoltare a carierei candidatului din punctul de
vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică (max. 10 pagini);
c)curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format
electronic care se cuprinda: informatii despre studii si diplome;
informatii despre experienta profesionala si locurile de munca;
informatii despre proiectele CD (sursa de finantare, valoarea
finantarii si rezultate); informatii despre premii/recunoastrea
contributiilor stiintifice.
d)lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format
electronic care trebuie sa cuprinda urmatoarele: 10 lucrari relevante;
teza de doctorat; brevete; carti/capitole in carti; articole ISI;
publicatii/conferinte internationale; alte lucrari si contributii;
e) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii in format
tiparit si electronic semnate de candidat;
Lista documente

f)documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia
legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor
originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere
sau echivalare a acesteia;
g)rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie
internaţională, a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare,
pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
h)declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care
s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de
incompatibilitate;
i)copia după ziarul în care a fost publicat postul
j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diplomă de
bacalaureat sau echivalentă; diplomă de licenţă sau
echivalentă:diplomă de master - copii legalizate
k) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o
carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de
identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori
paşaportului;
l) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe
documente care atestă schimbarea numelui — certificat de căsătorie
sau dovada schimbării numelui-copie legalizată
m) certificat de naştere-copie legalizată

n) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în
format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai
relevante pentru realizările profesionale proprii. (incazul cartilor de
autor care nu sunt disponibile in format electronic se va scana in
format .pdf copertile, cuprinsul si 3 pasaje relevante.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs

Înscrierile la concurs se fac în clădirea Rectoratului UAV, la Direcţia
Resurse Umane, B-dul Revoluţiei, nr.77, Arad

M et odol ogie
Metodologia proprie concurs1
C om i sie
Nume:

Comisie post CS III poz 52
Preşedinte: CS I dr. Cecilia Sirghie Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Membri: Prof.dr. Florentina Munteanu, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Membrii:

Prof.dr. Lucian Copolovici, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Conf. dr. Magdalena Fogorosi, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Membrii supleanţi: Conf. dr. Dorina Chambre, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Lect. dr. Adina Bodescu, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
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Metodologia pentru concurs in format pdf

