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Funcţie

Lector universitar

Discipline din planul de învăţământ

Metodica predării voleiului în şcoală
Educaţie fizică şi sport
Educaţie fizică şi sport

Domeniu ştiinţific
Descrierea postului

Atribuţii

DESCRIERE

Postul de lector universitar, poziţia 14:
1. Metodica predării voleiului în şcoală, anul II EFS, 1oră curs/2ore
lp, sem II;
2.Educaţie fizică şi sport, PIPP anul I, 1 oră lp/sem I, 1 oră lp/sem II;
3.Educaţie fizică şi sport, IMAPA anul I, 2 ore lp/sem I, 2 ore lp/sem
II;
4. Educaţie fizică şi sport, PCM anul I, 2 ore lp/sem I, 2 ore lp/sem
II;
5. Educaţie fizică şi sport, PIPP anul II, 1 oră lp/sem I, 1 oră lp/sem
II;
6. Educaţie fizică şi sport, Jurnalism anul II, 1 oră lp/sem I, 1 oră
lp/sem II;
-Activităţi de predare (inclusiv pregătirea acestora);
-Activităţi de seminar, proiecte de an şi lucrări practice;
-Îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a studiilor, a
lucrărilor de licenţă şi de absolvire;
-Organizarea de crosuri şi alte manifestări sportive de interes
universitar sau naţional;
-Evaluare în cadrul concursurilor de admitere la toate formele de
învăţământ;
-Evaluare în cadrul activităţilor didactice directe de la toate formele
de învăţământ ( curs, seminar, proiecte de an, proiecte (lucrări) de
finalizare a studiilor, lucrări de laborator);
-Evaluare şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de
finalizare a studiilor universitare sau postuniversitare;
-Participarea la comisii şi consilii în interesul învăţământului;
-Consultaţii;
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-Pregătire individuală (autoperfecţionare);
-Organizarea de schimburi academice între diferite universităţi din
ţară şi străinătate;
-Participarea la conferinţe, simpozioane, congrese ş.a. organizate în
domeniul de activitate principal sau în domenii interdisciplinare;
-Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică,
activităţi de proiectare, de creaţie artistică potrivit specificului.
Salariul minim de încadrare a 1986 lei
postului la momentul angajării
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a Nr.1304 din
Monitorul oficial
25.11.2015
Perioada de început şi sfârşit de 25.11.2015 - 27.01.2016
înscriere
Data, ziua din săptămână şi ora 12.02.2016, ora 13.00
susţinerii prelegerii
Locul susţinerii prelegerii
Universitatea „Aurel Vlaicu”, Complexul M, Micălaca, Etajul al IIlea, sala 313.
Datele susţinerii probelor de 12.02.2016
concurs, inclusiv a prelegerilor,
cursurilor etc.
Data de comunicare a rezultatelor
12.02.2016
Perioada de început şi sfârşit de
contestaţii
Tematica probelor de concurs,
inclusiv a prelegerilor, cursurilor
sau altor asemenea, ori tematicile
din care comisia de concurs poate
alege tematica probelor susţinute
efectiv.

Descrierea procedurii de concurs

15.02 - 19.02.2016
1. Aspecte privind metodica predării serviciului de jos din faţă.
2. Pasa de sus cu două mâini în ciclul gimnazial.
3. Metodica predării preluării de sus cu două mâini.
4.Consideraţii privind metodica preluării de jos cu două mâini în
ciclul liceal.
5. Aspecte privind metodica predării serviciului de sus din faţă în
şcoală.
6. Metodica predării jocului de volei în lecţia de educaţie fizică.
Bibliografie
1.Braharu, O., Ştirbu, C., 2002, Volei pentru toţi, Editura Casa
Venus, Iaşi;
2.Hanţiu, I, 2002, Jocuri de mişcare, Editura Universităţii din
Oradea;
3.Iacob, I., Păcuraru, A., 2004, Curs de volei, Editura Universităţii
Al. I. Cuza, Iaşi;
-Depunerea dosarelor, de către candidaţi, la directorul de
departament, după apariţia anunţului referitor la posturile scoase la
concurs în Monitorul Oficial;
-Verificarea, de către membrii comisiei de concurs, a îndeplinirii
standardelor minimale, necesare şi obligatorii, proprii universităţii,
pentru conferirea titlurilor didactice, de către candidaţii înscrişi;
-Trimiterea dosarelor candidaţilor la Oficiul juridic, pentru validare;
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-Înaintarea dosarelor candidaţilor la Biroul Resurse UmaneSalarizare, după obţinerea avizului juridic;
-Stabilirea, de către membrii comisiei, a tematicii de concurs pentru
prelegerea cu caracter didactic/ştiinţific;
-Afişarea la avizier şi pe site-ul facultăţii a tematicii de concurs;
-Afişarea la avizier şi pe site-ul facultăţii a datei, orei şi a locului de
desfăşurare a concursului;
-Întrunirea comisiei de concurs şi stabilirea temei pentru prelegere,
din tematica de concurs;
-Susţinerea prelegerilor, de către candidaţi, la orele stabilite;
-Întocmirea referatelor de către membrii comisiei;
-Întocmirea, de către preşedintele comisiei, a raportului final privind
concursul, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare
membru al comisiei de concurs;
-Avizarea de către Consiliul Facultăţii a rezultatelor concursului;
-Aprobarea şi validarea de către Consiliul de Administraţie şi Senat
a rezultatelor concursului;
-Transmiterea raportului final, împreună cu dosarul, Biroului
Resurse Umane-Salarizare.
Lista completă a documentelor pe 1.Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care
care candidaţii trebuie să le includă include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea
în dosarul de concurs
informaţiilor prezentate în dosar;
2.Propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului
atât din punct de vedere didactic, cât şi ştiinţific; propunere a se
redactează de către candidat şi cuprinde maximum 10 pagini, fiind
unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor;
3.Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format
electronic pe CD;
4.Lista de lucrări a candidatului în format tipărit şi în format
electronic pe CD;
5.Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii, al
cărui standard este prevăzut în metodologia de concurs proprie,
afişată pe site-ul universităţii. Fişa de verificare este completată şi
semnată de către candidat;
6.Documente referitoare la deţinere 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;
7.Rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie
internaţională a tezei de doctorat pe maxim o pagină pentru
fiecare limbă;
8.Declaraţie candidatului pe propria răspundere, 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;
9.Copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului
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(diploma de licenţă şi foaia matricolă);
10.Copia legalizată a cărţii de identitate şi certificatului de
naştere. În cazul în care candidatul nu are carte de identitate, o
copie a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit
într-un scop echivalent cărţii de identitate;
11.În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii legalizate
de pe documentele care atestă schimbarea numelui, respectiv
certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
12.Maxim 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.
Adresa la care trebuie transmis Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, bdul. Revoluţiei nr. 77,
dosarul de concurs
jud Arad, cod 310130
Comisie
Preşedinte: Prof.univ.dr. Ioan-Dorin Galea – Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad;
Membri: Prof.univ.dr. Viorel Virgil Ioan Bitang – Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad;
Conf.univ.dr. Corina-Ramona Dulceanu – Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad;
Lect.univ.dr. Lucian Popa – Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad;
Lect.univ.dr. Julien Narcis Herlo – Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad;
Membri supleanţi: Prof.univ.dr. Liviu-Vasile Andrei – Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad;
Conf.univ.dr.
Dan-Aurel
Banciu
–
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.
Metodologie

Metodologia proprie afişată pe site-ul UAV

Decan,
Prof.univ.dr. Ioan Dorin Galea
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