REFERINŢE ŞI CRITERII ALE
DESCRIERII
Universitatea

DESCRIERE

Facultatea

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

Departamentul

Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

„Aurel Vlaicu” din Arad

Poziţia din Statul de funcţiuni

19

Funcţie

Conferenţiar

Discipline din planul de
învăţământ
Domeniu ştiinţific

Istoria literaturii române

Descierea postului

Atribuţii

Salariul minim de încadrare a
postului la momentul angajării
Data publicării anunţului în
Monitorul oficial
Perioada de început şi sfârşit de
înscriere
Data, ziua din săptămână şi ora
susţinerii prelegerii
Locul susţinerii prelegerii
Datele susţinerii probelor de
concurs, inclusiv a prelegerilor,
cursurilor etc.
Data de comunicare a rezultatelor
Perioada de început şi sfârşit de
contestaţii

Limbă şi literatură
Postul cuprinde discipline fundamentale şi de specialitate,
care sunt necesare pentru formarea unui cadru didactic
competent în învăţământul filologic la nivel gimnazial, iar
prin completarea cu master la nivel liceal. De asemenea,
aceste discipline asigură formarea unui cadru didactic şi a
unui cercetător ştiinţific activ şi avizat în instituţiile de
învăţământ şi de cultură.
1. Norma didactică cuprinde:
a) Activităţi de predare
b)Activități de seminar, lucrări practice, îndrumare proiecte
de an
c) Îndrumarea elaborării lucrărilor de licență
d) Îndrumarea elaborării lucrărilor de disertaţie
e) Alte activități didactice, practice și de cercetare științifică
înscrise în planul de învățământ
f) Activităţi de evaluare
g) Tutoriat, consultații, îndrumarea cercurilor științifice
studențești
h) Participarea la consilii și comisii în interesul
învățământului
2. Norma de cercetare ştiinţifică
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M.O. Nr. 277/19.07.2013
19 iulie – 4 septembrie
Joi, 19 septembrie 2013, ora 10.
Universitatea „Aurel Vlaicu”, Complexul M, Micălaca, Etajul al IIlea, sala 90.
Joi, 19 septembrie 2013, ora 10.

Vineri, 20 septembrie 2013.
23 septembrie - 27 septembrie 2013.

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

Lista completă a documentelor pe
care candidaţii trebuie să le includă
în dosarul de concurs

1. Istoria literaturii române
- Umorul în opera lui Ion Creangă
- Recursul la aforisme şi vorbe de duh în opera lui I. L. Caragiale
- Nuvelele lui Ioan Slavici
- Proza fantastică a lui Mircea Eliade
Bibliografie:
Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent,
Madrid–Paris–Roma–Pelham N.Y., Editura Nagard, 1980.
Cheie-Pantea, Iosif, Palingeneza valorilor, Timişoara, Editura Facla,
1982.
Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de
literatură, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008.
Popescu, Magdalena, Slavici, Bucureşti, Editura Cartea
Românească, 1977.
Eugen, Simion, Mircea Eliade: nodurile și semnele prozei,
București, Editura Univers Enciclopedic, 2005.
Proba 1: Prelegere teoretică de susținere a unei teme din cele
propuse pentru concurs.
Proba 2: Concursul pentru ocuparea postului de conferențiar
universitar constă în analiza dosarului de concurs și
susținerea unei prelegeri publice de minimum 45 minute în
care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate
profesionale și planul de dezvoltare al carierei universitare.
Această probă conține în mod obligatoriu și o sesiune de
întrebări din partea comisiei.
1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care
include o declaraţie pe propria răspundere privind
veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
2Propunere de dezvoltare a carierei universitare a
candidatului atât din punct de vedere didactic, cât şi ştiinţific;
propunere a se redactează de către candidat şi ncuprinde
maximum 10 pagini, fiind unul dintre principalele criterii de
departajare a candidaţilor;
1. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în
format electronic pe CD;
2. Lista de lucrări a candidatului în format tipărit şi în format
electronic pe CD;
3. 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;
4. Documente referitoarela 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;
5. Rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie
internaţională a tezei de doctorat pe maxim o pagină
pentru fiecare limbă;
6. 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;
7. Copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile
candidatului (diploma de licenţă şi foaia matricolă);
8. Copia cărţii de identitate. 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;
9. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de
pe documentele care atestă schimbarea numelui, respectiv
certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
10. 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
dosarul de concurs
Comisie

Metodologie

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Mun. Arad, Bdul.
Revoluţiei nr. 77 cod 310130 jud. Arad
Preşedinte:
Prof.univ.dr. Florea Lucaci – Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad;
Membri:
Prof.univ.dr. Ioan Derşidan– Universitatea din Oradea;
Prof.univ.dr. Iosif Cheie -Pantea– Universitatea de Vest din
Timişoara;
Prof.univ.dr. Ionel Funeriu – Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad;
Conf.univ.dr. Dana Sala – Universitatea din Oradea;
Membri supleanţi:
Conf.univ.dr. Eva Monica Szekely – Universitatea „Petru Maior”
din Târgu-Mureş;
Conf.univ.dr. Florica Bodiştean – Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad;
Metodologia proprie afişată pe site-ul UAV

CRITERIA OF DESCRIPTION

DESCRIPTION

University

„Aurel Vlaicu” University of Arad

Faculty

Faculty of Humanities and Social Sciences

Department
Payroll number

Department of Modern Languages and Social Humanistic
Sciences
19

Position

Associate professor

Subjects from curricula

History of Romanian Literature

Scientific field

Language and Literature

Description of position

Responsibilities

Minimum wage at the time of the
employment
Date of publication in the Official
Gazette
The beginning and the end of
registration period
Date, day of week and time of
lecture
Location of lecture
Date of competition, including of
lectures
Communication of results
The beginning and end of appeals
period
Theme of competition, theme of
lectures, or theme from which the
commission can choose the topics
of the tests

Description of competition

The position includes basic subjects and specialized disciplines
which are required in order to get efficient teachers for middle
school and for high school, too. These disciplines also assure
the training of a teacher and of an active researcher in
accordance with the requirements of the cultural and
educational institutions.
1. Teaching norm includes:
a) Teaching
b) Seminars, tutorials, mentoring projects
c) Developing guidance for BA Dissertation
d) Developing guidance for MA Dissertation
e) Other activities, practical and research activities, that are
included in curricula
f) Evaluation activities
g) Tutoring, counseling, mentoring scientific students activities
h) Participation in councils and commissions in the interest of
education
2. Scientific research norm
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M.O. Nr. 277/19.07.2013
July 19th – September 4th
Thursday, September 19th, 2013, at 12
„Aurel Vlaicu” University, Complex M, Micălaca, second floor,
room 90
Thursday, September 19th, 2013, at 12
Friday, September 20th, 2013
September 23th – Septembrie 27th, 2013
1. History of Romanian Literature
The Humour in Ion Creangă' creation
The Appeal to aphorisms and witticisms in I. L Caragiale' work
Ioan Slavici' short-stories
Mircea Eliade' fantastic prose
Bibliography:
Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent,
Madrid–Paris–Roma–Pelham N.Y., Editura Nagard, 1980.
Cheie-Pantea, Iosif, Palingeneza valorilor, Timişoara, Editura Facla,
1982.
Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de
literatură, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008.
Popescu, Magdalena, Slavici, Bucureşti, Editura Cartea
Românească, 1977.
Eugen, Simion, Mircea Eliade: nodurile și semnele prozei,
București, Editura Univers Enciclopedic, 2005.
Test 1: Theoretical lecture for a proposed theme of the contest

procedure

The complete list of documents
that applicants must include in
their application files

Address for application files
submitted
Commission

Test 2: The contest for the position of associate professor implies to
analyze the file and a public lecture of 45 minutes in which the
candidate presents the most significant results of professional and
academic career development plan. This test contains necessarily a
session of questions from commission.
11. Application for the contest, signed by the candidate,
including a statement about the authenticity of the
information submitted in the dossier;
12. Proposal of academic career development, both in
scientific and didactic terms; the proposal is written by the
candidate and does not include more than 10 pages, one of
the main criteria for candidates;
13. Curriculum vitae of the candidate, printed and in
electronic format on CD;
14. List of candidate papers, printed and in electronic format
on CD;
15. Checklist for verifying the fulfillment of the university
safety standards, whose standard is provided in its own
competition methodology, displayed on the university
website. The checklist is filled in and signed by the
candidate;
16. Documents related to the degree of Ph.D., a certified copy
of the diploma of Ph.D. and if the original Ph.D.'s degree is
not recognized in Romania, certificate of recognition or
equivalence thereof;
17. Abstract on the Ph. D. thesis in Romanian and in a foreign
language within a page for each language;
18. Candidate statement, indicating situations of
incompatibility under Law nr.1/2011, or the lack of such
incompatibility;
19. Certified Copies of other certificates attesting to the
applicant's studies (bachelor's degree and transcript);
20. Copy of identity card. If the candidate does not have ID, a
copy of passport or other identity document issued in an
equivalent purpose;
21. If the candidate has changed his name, copies of the
documents proving the name change, ie marriage certificate
or proof of name change;
22. Maximum 10 publications, patents or other papers of the
candidate, in electronic format, selected by candidate and
considered as the most relevant for professional
achievements.

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Mun. Arad, Bdul.
Revoluţiei nr. 77 cod 310130 jud. Arad
President:
Professor Florea Lucaci, Ph. D. –„Aurel Vlaicu” University of
Arad;
Members:
Professor Ioan Derşidan, Ph. D.– University of Oradea;
Professor Iosif Cheie –Pantea, Ph. D.– University of West,
Timişoara;
Professor Ionel Funeriu, Ph. D. –„Aurel Vlaicu” University of Arad;

Metodology

Associate professor Dana Sala, Ph. D. – University of Oradea;
Alternates:
Associate professor Eva Monica Szekely, Ph. D. –„Petru Maior”
University, Târgu-Mureş;
Associate professor Florica Bodiştean, Ph. D. ––„Aurel Vlaicu”
University of Arad;
Own methodology posted on the UAV website

