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Funcţie

Asistent universitar post pe perioadă determinată de 3 ani.

Discipline din planul de
învăţământ

Semiotica limbajului de presă
Practica interviului de presă scrisă
Practica în presa scrisă

Domeniu ştiinţific
Descierea postului

Atribuţii

Salariul minim de încadrare a
postului la momentul angajării
Data publicării anunţului în
Monitorul oficial

Practica în mediul on-line
Ştiinţe ale comunicării
Postul de asistent universitar poziţia nr. 48 este post pe perioadă
determinată de 3 ani .
Postul cuprinde discipline fundamentale şi de specialitate, care sunt
necesare pentru formarea unui jurnalist competent în sistemul
mass-media din ţara noastră. De asemenea, aceste discipline asigură
formarea unui specialist în ştiinţele comunicării şi a unui cercetător
ştiinţific activ şi avizat.
1. Norma didactică cuprinde:
a) Activităţi de seminar, lucrări practice, îndrumare proiecte de an
b) Îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă
c) Alte activităţi didactice, practice și de cercetare știinţifică înscrise
în planul de învăţământ
d) Activităţi de evaluare
e) Tutoriat, consultaţii, îndrumarea cercurilor știinţifice studenţești
f) Participarea la consilii și comisii în interesul învăţământului
2. Norma de cercetare ştiinţifică
1419 lei
M.O. Nr. 662/24.11.2014
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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
alege tematica probelor susţinute
efectiv.

24 noiembrie 2014 – 26 ianuarie 2015
Miercuri, 11 februarie 2015, ora 11.00
Universitatea „Aurel Vlaicu”, Complexul M, Micălaca, Etajul al II-lea,
sala 90.
Miercuri, 11 februarie 2015

Miercuri, 11 februarie 2015
12 februarie - 18 februarie 2015
1. Semiotica televiziunii. Televiziunea ca spaţiu social.
2.Semiotica publicităţii. Retorica lingvistică şi retorica iconică a
mesajului publicitar.
3. Semiotica mass-media. Prezentare şi reprezentare în mass-media.
Ideologii, rezistenţe.
4. Realizarea site-urilor Web . Tipuri de site-uri şi documente Web.
Elemente multimedia in paginile web. Imaginea bitmap si culoarea,
imaginea vectorială, animatia.
BIBLIOGRAFIE:
Marcel Danesi, 2004, Messages, Signs, and Meanings. A Basic Textbook in
Semiotics and Communication Theory (3rd ed.), Toronto, Canadian
Scholars’ Press Inc., pp. 239-254 (cap. „Television”).
John Fiske şi John Hartley, 2003, Reading Television, London & New
York, Routledge, pp. 22-40 (cap. „The Signs of Television”).
Carmen Neamtu, Reclame pe limba. Publicitate si ubicuitate, Mirador,
2013.
Martine Joly, Introducere în analiza imaginii, ALL Educational, 1998,
Bucureşti.
John Fiske, Introducere în ştiinţele comunicării, Ed. Polirom 2003, Iaşi, pp.
209-233 (cap. „Ideologie şi semnificaţii”).
*** Manualul de jurnalism, Ed.Polirom, Iasi, editia revazuta, din 2009,
intr-un singur volum.
Beciu, Camelia, Sociologia comunicarii si a spaţiului public, Iaşi, Polirom,
cap. “Comunicarea şi spaţiul public” (pp.69-86) şi din cap. IV “Mass
media şi noul spaţiu public” (pp. 87-99).
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Coman Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, 2007
(ediţia a III-a), cap. "Dimensiunea economică a sistemului mass media",
( pp. 43-73), cap. "Efecte ale comunicarii de masa", (pp. 149-181).
Radu, Raluca-Nicoleta, Preoteasa, Manuela, 2012, Iași, Polirom,
Economia mass media, din cap. ”Industriile culturale”, (pp.9 – 51), cap.
“Concurenţă, concentrare, pluralism” (pp.87-110).
Rieffel Remy, Sociologia mass media, Iaşi, Polirom, 2008, cap. "Mass
media, opinia publica şi spaţiul public" (pp. 37-57).
Lynch, P.J., Horton, S. , Web Style Guide: Basic Design Principles for
Creating Web Sites, 3rd Edition, 2008.
Drulă, G., Site-uri Web – metode şi tehnici de realizare, Ed. Semne, 2002.
Descrierea procedurii de concurs

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

Proba 1: Prelegere teoretică de susţinere a unei teme din cele
propuse pentru concurs.
Proba 2: Concursul pentru ocuparea postului de asistent
universitar constă în analiza dosarului de concurs și susţinerea
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 conţine 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 ştiinţific; propunerea se
redactează de către candidat şi cuprinde maximum 10 pagini,
fiind unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor;
3. Curriculum vitae al candidatului întocmit conform Art. 14 din
HG 457/2011 în format tipărit şi în format electronic pe CD;
4. Lista de lucrări a candidatului structurată conform Art. 15 din
HG 457/2011 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;
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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
(diploma de licenţă şi foaia matricolă , diplomă de master etc.)
10. 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;
11. 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-copii legalizate;
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.
13. Copie legalizată certificat naştere.

Adresa la care trebuie transmis
dosarul de concurs
Comisie

Metodologie

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, jud
Arad, cod 310130
Preşedinte:
Prof.univ.dr. Florea Lucaci – Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad;
Membrii:
Prof.univ.dr. Brânduşa Armanca – Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad;
Conf.univ.dr. Lucian Ionică – Universitatea de Vest din Timişoara
Conf.univ.dr. Carmen Neamţu – Universitatea „Aurel Vlaicu” din
Arad;
Lect.univ.dr. Lucian-Vasile Szabo – Universitatea de Vest din Timişoara
Membrii supleanţi:
Lect.univ.dr. Ioana Vid – Universitatea de Vest din Timişoara;;
Metodologia proprie afişată pe site-ul UAV

DECAN
Prof.univ.dr. FLOREA LUCACI
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