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Poziţia din Statul de funcţiuni
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Funcţie

Profesor

Discipline din planul de
învăţământ
Domeniu ştiinţific

Literatură universală şi comparată
Teoria literaturii
Limbă şi literatură

Descierea postului

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
2541

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
Tematica probelor de concurs,
inclusiv a prelegerilor, cursurilor
sau altor asemenea, ori tematicile
din care comisia de concurs poate

„Aurel Vlaicu” din Arad
Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale
Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane

M.O. Nr. 277/19.07.2013
19 iulie – 4 septembrie
Joi, 19 septembrie 2013, ora 12.
Universitatea „Aurel Vlaicu”, Complexul M, Micălaca, Etajul al IIlea, sala 90.
Joi, 19 septembrie 2013, ora 12.

Vineri, 20 septembrie 2013.
23 septembrie - 27 septembrie 2013.
1. Literatură universală şi comparată
- Imaginea femeii în epopeile homerice
- Convenţiile şi libertăţile erosului şi eroicului medieval

alege tematica probelor susţinute
efectiv.

- Romanul istoric romantic
Bibliografie:
Creţia, Petru, Ahile sau despre forma absolută a prieteniei, Ariel
sau despre forma pură a libertăţii, Bucureşti, Humanitas, 2009.
Buffiere, Félix, Miturile lui Homer şi gândirea greacă,
Bucureşti, Editura Univers, 1987.
Duby, Georges, Evul Mediu masculin. Despre dragoste şi alte
eseuri, Bucureşti, Editura Meridiane, 1992.
Nemoianu, Virgil, Îmblânzirea romantismului. Literatura
europeană şi epoca Biedermeier, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Curtea
Veche, 2004.
Rougemont, Denis de, Iubirea şi Occidentul, Bucureşti,
Editura Univers, 1987.
Roznoveanu, Mirela, Civilizația romanului. Arhitecturi epice,
București, Editura Cartea Românească, 1991.
Pavel, Toma, Gândirea romanului, București, Humanitas,
2008.
2. Teoria literaturii
- Definiţii extensive şi intensive ale literaturii
- Textul ca transformare de texte. Transcendenţa textuală
- Mediu şi sens: text oral/scris, text tradiţional/cult
Bibliografie:
Comloşan, Doina, Teoria textului literar, Timişoara, Editura
Universităţii de Vest, 2003.

Descrierea procedurii de concurs

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

Cornea, Paul, Introducere în teoria lecturii, ediţia a II-a, Iaşi,
Editura Polirom, 1998.
Ducrot, Oswald, Schaeffer, Jean-Marie, Noul dicţionar
enciclopedic al ştiinţelor limbajului, Bucureşti, Editura Babel, 1996.
Genette, Gérard, Palimpsestes. La littérature au second degré,
Paris, Seuil, 1982.
Maingueneau, Dominique, Discursul literar. Paratopie şi scenă
de enunţare, Iaşi, Institutul European, 2007.
Plett, Heinrich. F., Ştiinţa textului şi analiza de text. Semiotică,
lingvistică, retorică, Bucureşti, Editura Univers, 1983.
Proba 1: Prelegere teoretică de susținere a unei teme din cele
propuse pentru concurs.
Proba 2: Concursul pentru ocuparea postului de profesor
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;
2. Propunere de dezvoltare a carierei universitare a
candidatului atât din punct de vedere didactic, cât şi

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Adresa la care trebuie transmis
dosarul de concurs
Comisie

Metodologie

ştiinţific; propunere a se redactează de către candidat şi
ncuprinde maximum 10 pagini, fiind unul dintre
principalele criterii de departajare a candidaţilor;
Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în
format electronic pe CD;
Lista de lucrări a candidatului în format tipărit şi în format
electronic pe CD;
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;
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;
Rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie
internaţională a tezei de doctorat pe maxim o pagină pentru
fiecare limbă;
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;
Copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile
candidatului (diploma de licenţă şi foaia matricolă);
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;
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;
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.

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Mun. Arad, Bdul.
Revoluţiei nr. 77 cod 310130 jud. Arad
Preşedinte:
Prof.univ.dr. Florea Lucaci – Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad;
Membri:
Prof.univ.dr. Ana Selejan, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu;
Prof.univ.dr. Corin Braga, Universitatea „Babeş-Bolyai”, ClujNapoca ;
Prof.univ.dr. Daniel Vighi, Universitatea de Vest din Timişoara;
Prof.univ.dr. Ionel Funeriu, Universitatea „Aurel Vlaicu” , Arad;
Membri supleanţi:
Prof.univ.dr. Ion Simuţ, Universitatea din Oradea;
Prof. univ.dr. Liviu Cotrău, Universitatea Creştină Partium,
Oradea
Metodologia proprie afişată pe site-ul UAV

CRITERIA OF DESCRIPTION
University
Faculty

DESCRIPTION
“Aurel Vlaicu” of Arad
Faculty of Humanities and Social Sciences

Department
Payroll number

Department of Modern Languages and Social Humanistic
Sciences
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Position

Professor

Subjects from curricula

Comparative Literature
Literary Theory
Language and Literature

Scientific field
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 the end of
appeals period
Theme of competition, theme of
lectures, or theme from which the
commission can choose the topics
of the tests.

The position includes basic subjects and specialized disciplines
which are required in order to train 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, counselling, mentoring scientific students activities
h) Participation in councils and commissions in the interest of
education
2. Scientific research norm
2541
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 23rd– September 27th, 2013
1. Comparative and World Literature:
Woman’s Image in Homeric Epics
Conventions and Freedom of Medieval Eros and Heroic Epic
The Romantic Historical Novel

Bibliography:
Creţia, Petru, Ahile sau despre forma absolută a prieteniei, Ariel
sau despre forma pură a libertăţii, Bucureşti, Humanitas, 2009.
Buffiere, Félix, Miturile lui Homer şi gândirea greacă,
Bucureşti, Editura Univers, 1987.
Duby, Georges, Evul Mediu masculin. Despre dragoste şi alte
eseuri, Bucureşti, Editura Meridiane, 1992.
Nemoianu, Virgil, Îmblânzirea romantismului. Literatura
europeană şi epoca Biedermeier, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Curtea
Veche, 2004.
Rougemont, Denis de, Iubirea şi Occidentul, Bucureşti,
Editura Univers, 1987.
Roznoveanu, Mirela, Civilizația romanului. Arhitecturi epice,
București, Editura Cartea Românească, 1991.
Pavel, Toma, Gândirea romanului, București, Humanitas,
2008.
2. Literary Theory:
Extensive and Intensive Definitions of Literature
Text as Text Transformation. Text Transcendence
Environment and Meaning: Oral/Written, Traditional/Cultural Text
Bibliography:
Comloşan, Doina, Teoria textului literar, Timişoara, Editura
Universităţii de Vest, 2003.

Description of competition
procedure

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

Cornea, Paul, Introducere în teoria lecturii, ediţia a II-a, Iaşi,
Editura Polirom, 1998.
Ducrot, Oswald, Schaeffer, Jean-Marie, Noul dicţionar
enciclopedic al ştiinţelor limbajului, Bucureşti, Editura Babel, 1996.
Genette, Gérard, Palimpsestes. La littérature au second degré,
Paris, Seuil, 1982.
Maingueneau, Dominique, Discursul literar. Paratopie şi scenă
de enunţare, Iaşi, Institutul European, 2007.
Plett, Heinrich. F., Ştiinţa textului şi analiza de text. Semiotică,
lingvistică, retorică, Bucureşti, Editura Univers, 1983.
Test 1: Theoretical lecture for a proposed theme of the contest
Test 2: The contest for the position of 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.
13. Application for the contest, signed by the candidate,
including a statement about the authenticity of the
information submitted in the dossier;
14. 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;
15. Curriculum vitae of the candidate, printed and in
electronic format on CD;
16. List of candidate papers, printed and in electronic format

on CD;
17. Checklist for verifying the fulfilment 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;
18. 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;
19. Abstract on the Ph. D. thesis in Romanian and in a foreign
language within a page for each language;
20. Candidate statement, indicating situations of
incompatibility under Law nr.1/2011, or the lack of such
incompatibility;
21. Certified Copies of other certificates attesting to the
applicant's studies (bachelor's degree and transcript);
22. Copy of identity card. If the candidate does not have ID, a
copy of passport or other identity document issued in an
equivalent purpose;
23. If the candidate has changed his name, copies of the
documents proving the name change, i.e. marriage
certificate or proof of name change;
24. 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.
Address for application files
submitted
Commission

Methodology

President:
Professor Florea Lucaci, Ph. D. –“Aurel Vlaicu” University of
Arad;
Members:
Professor Ana Selejan, Ph. D., “Lucian Blaga” University, Sibiu;
Professor Corin Braga, Ph. D., “Babeş-Bolyai” University, ClujNapoca ;
Professor Daniel Vighi, Ph. D., West University of Timişoara ;
Professor Ionel Funeriu, Ph. D., “Aurel Vlaicu” University, Arad;
Alternates:
Professor Ion Simuţ, Ph. D., University of Oradea;
Professor Liviu Cotrău, Ph. D., “Partium Christian” University,
Oradea
Own methodology posted on the UAV website

