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Descriere
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială
Departamentul de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială
33
Lector universitar
1.Psihologie clinică a persoanelor cu dizabilitatii
2. Profile atipice de dezvoltare
3. Introducere în psihodiagnostic special
4. Fundamentele psihologiei
5. Psihologie clinică şi psihoterapii
Știinţe ale Educaţiei
Postul de lector univesitar pozitia 33
Disciplina:
1.Psihologie clinică a persoanelor cu dizabilitatii disciplină
efectuată în anul II, semestrul I, Programul de studiu (licenţă)
Psihopedagogie specială, total ore curs/ convenţionale 1/2 C, 1 C
semestrul I.
2. Profile atipice de dezvoltare disciplină efectuată în anul I,
semestrul II, Programul de studiu (licenţă) Psihologie, total ore
curs/convenţionale 1/2C, 1Csem II, 1S sem II/ 2 gr.
3. Introducere în psihodiagnostic special disciplină efectuată în
anul II, semestrul I, Programul de studiu (licenţă) Psihopedagogie
specială total ore curs/convenţionale 1/2C, 1C sem I, 1S sem I/ 2
gr.
4. Fundamentele psihologiei disciplină efectuată în anul I,
semestrul I si II, Programele de studiu (licenţă) Psihologie, total
ore curs/convenţionale -, 2S sem I şi II/ 2gr.
5. Psihologie clinică şi psihoterapii discipină efectuată în anul
III, semestrul I şi II, Program de studiu (licenţă) Psihologie, total
ore curs/convenţionale 2/4, , 2C sem I şi II, 2S sem I şi II/ 2 gr
1. Activităţi didactice:
a) Activităţi de predare;
b) Activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare
proiecte de an;
c) Alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise în
planul de învăţământ;
d) Activităţi de evaluare;
e) Tutoriat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti;
f) Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în
interesul învăţământului;
g) Participare la activităţile organizate de catedră, facultate şi/sau
universitate;
h) Participarea la consilii şi comisii în interesul învăţământului.
2. Activităţi de cercetare:
a) Activităţi în cadrul centrului de cercetare prevăzute în planul intern;
b) Iniţerea, derularea şi monitorizarea programelor şi proiectelor;
c ) Participarea la conferinţe, sesiuni ştiinţifice pentru diseminarea
rezultatelor cercetării;
d) Elaborarea şi publicarea articolelor, a tratatelor, a monografiilor şi a
cărţilor de specialitate prevăzute în planul intern.
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Salariul de încadrare
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 de susţinere a
probelor de concurs
inclusiv a prelegerilor,
cursurilor
Data de comunicare a
rezultatelor
Perioada de început şi
sfârşit de contestaţii
Tematica probelor de
concurs

Descrierea procedurii de
concurs

1986

Monitorul Oficial al României, partea a III-a Nr.1304/25.11.2015
25.11.2015 – 27.01.2016
12.02.2016, ora 10.00
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Ştiinţe ale
Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, Complex M, sala 203
12.02.2016

12.02.2016
15.02-19.02.2016
1. Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi
2. Psihologie clinică şi psihoterapie
3. Planuri de tratament şi intervenţie pentru depresie şi
anxietate
Bibliografie:
1. Florin Tudose, Cătălina Tudose şi Letiţia Dobranici, (2011)
Tratat de psihopatologie şi psihiatrie pentru psihologi, Editura
Trei, Bucureşti;
2. Daniel David (2006) Psihologie clinică şi psihoterapie, Editura
Polirom, Bucureşti
3. Robert L. Leahy, Stephen J. Holland (2012) Planuri de
tratament şi intervenţie pentru depresie şi anxietate, Editura
ASCR, Cluj- Napoca
Pentru funcţia de lector universitar sunt necesare cumulativ:
a) deţinerea titulului de doctor;
b) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a
posturilor didactice, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011;
c) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor
didactice, specifice funcţiei didactice de lector universitar, prevăzute de
metodologia Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad. Aceste standarde trebuie
să fie superioare sau egale standardelor minimale naţionale aprobate prin
ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit
art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.
Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează de către
comisia de concurs pe baza dosarului de concurs şi prin susţinerea unei
prelegeri din tematica afişată, potrivit metodologiei Universităţii „Aurel
Vlaicu” Arad.
Instituţia de învăţământ superior anunţă pe pagina web a concursului
ziua, ora şi locul desfăşurării probelor de concurs.
Concursul pentru ocuparea postului de lector universitar constă în:
- analiza dosarului de concurs;
- susţinerea unei prelegeri din tematica afişată la alegerea comisiei;
- *Această probă conţine în mod obligatoriu şi o sesiune de întrebări din
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Lista de documente

partea comisiei şi a publicului.
Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor
aspecte:
- relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului;
- capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;
- competenţele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevăd
activităţi didactice;
- capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale
către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate
ştiinţifice;
- capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor
ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului;
- capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetaredezvoltare;
- experienţa profesională a candidatului.
(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic
şi de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, cel puţin,
următoarele documente:
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 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 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;
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 a candidatului pe proprie 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 bacalaureat, diploma de licenţă şi foaia matricolă,
diplomă de master);
10. Copia cărţii de identitate-copie legalizată. 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 Copie
legalizată certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
12. Copie legalizată certificat de naştere;
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13. 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 unde se trimite
dosarul de concurs
Comisie

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, bdul. Revoluţiei nr. 77,
jud Arad, cod 310130
Preşedinte:
Prof.univ.dr. Roman Alina Felicia – Universitatea ,,Aurel Vlaicu”
din Arad
Membrii:
Prof.univ.dr. Moldovan Olga Domnica – Universitatea ,,Aurel
Vlaicu” din Arad
Prof.univ.dr. Kelemen Gabriela – Universitatea ,,Aurel Vlaicu”
din Arad
Conf.univ.dr.
Dughi Tiberiu Sandu – Universitatea ,,Aurel
Vlaicu” din Arad
Lect.univ.dr. Ignat Sonia Carmen– Universitatea ,,Aurel Vlaicu”
din Arad
Membru supleant: Prof.univ.dr.
,,Aurel Vlaicu” din Arad

Metodologie

Metodologia UAV
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Betea Lavinia– Universitatea

