
Nume câmp Descriere
Universitatea Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
Facultatea Facultatea de Științe ale Educaţiei, Psihologie şi 

Asistenţă Socială
Departamentul Departamentul de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă 

Socială
Poziția din statul de funcții 8
Funcție Conferențiar universitar
Discipline din planul de învățământ 1. Metodica activităţii de educare a limbajului 

2.Psihopedagogia jocului
3. Pedagogia învăţământului preşcolar  şi primar

Domeniu științific Științe ale Educaţiei
Descrierea postului scos la concurs Disciplina: Metodica activităţii de educare a limbajului, 

efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II, 
programul de studii de licență, Pedagogia 
învăţământului preşcolar  şi primar, Facultatea de 
Științe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială – 
curs 2 ore convenţionale/an și seminar 1 formaţie de 
lucru x 2 ore/săptămână în medie1 oră 
convenţională/an.
Disciplina: Psihopedagogia jocului, efectuată în 
semestrul I cu studenţii din anul I programul de studii 
de licență Pedagogia învăţământului preşcolar  şi 
primar, Facultatea De Științe ale Educaţiei, Psihologie 
şi Asistenţă Socială – curs 2 ore convenţionale/an și 
seminar 1 formaţie de lucru x 2 ore/săptămână în medie 
1 oră convenţională/an.
Disciplina: Pedagogia învăţământului preşcolar  şi 
primar, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul I 
programul de studii de licență Pedagogia învăţământului 
preşcolar  şi primar, Facultatea de Științe ale Educaţiei, 
Psihologie şi Asistenţă Socială – curs 2 ore 
convenţionale/an și seminar 1 formaţie de lucru x 2 
ore/săptămână în medie 1 oră convenţională/an.

Atribuții 1. Norma didactică va cuprinde:
a) Activități de predare
b) Activități de seminar, lucrări practice și de laborator, 
îndrumare proiecte de an
c) Îndrumarea elaborării lucrărilor de licență
d) Îndrumarea elaborării lucrărilor de disertație
e) Alte activități didactice, practice și de cercetare 
științifică înscrise în planul de învățământ
f) Activități de evaluare
g) Tutoriat, consultații, îndrumarea cercurilor științifice 
studențești
h) Participarea la consilii și comisii în interesul 
învățământului
2. Norma de cercetare

Salariul de încadrare
Data publicării anunțului în 16.07.2012
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Monitorul oficial
Perioada de început și sfârșit de 
înscriere

16.07.2012 – 02.09.2012

Data, ziua din săptămână și ora 
susținerii prelegerii

17.09.2012 ora 10.00

Locul susținerii prelegerii Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de 
Științe ale Educatiei, Psihologie şi Asitenţă Socială 
complex universitar M

Datele de susținere a probelor de 
concurs inclusiv a prelegerilor, 
cursurilor, etc.

17.09.2012

Data de comunicare a rezultatelor 20.09.2012
Perioada de început și sfârșit de 
contestații

21-27.09.2012

Tematica probelor de concurs Problematica  sistemului  instituţional  şi  a  procesului 
educativ în învăţământul preşcolar şi primar; finalităţile 
specifice  învăţământului  preşcolar  şi  primar-  profilul 
educaţional  al  copilului  mic;  învăţarea  în  grădiniţă; 
curriculum preşcolar; forme de organizare a procesului 
instructiv-educativ  în  grădiniţă;  jocul-  dominantă  a 
activităţii  copilului,  metodă  şi  mijloc  de  formare; 
câmpul relaţional al  grădiniţei  de copii  ;  problematica 
evaluării activităţii şi rezultatelor preşcolarilor; aspecte 
specifice  ale  proiectării  activităţii  didactice  din 
învăţământul  preşcolar;  specificul  activităţilor  de 
educare  a  limbajului;  forme  specific  de  educare  a 
limbajului la copiii preşcolari.
Bibliografie:

1. Dumitrana,  M.,  (2001),  Educarea  limbajului  în  
învăţământul preşcolar, vol.I-II, Compania, Bucureşti.

2. Ezechil,  L.,  Lăzărescu,  M.,  (2001),  Laborator 
preşcolar,  Ed.  Vşi  I  Integral,  Bucureşti.  Glava,A., 
Glava, C., (2002), Introducere în pedagogia preşcolară,  
Editura Dacia, Cluj-Napoca. 

3. Ilica Anton,  Didactica limbii  române în ciclul  primar 
(2003,  2004,  2005),  Editura  Universităţii  „Aurel 
Vlaicu” Arad.

4. Ilica Anton,  (2005),  Metodica limbii române,  ediţia a 
V-a, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad.

5. Kolumbus,  E.S.  (1998), Didactica  preşcolară  (“It  is  
tomorrow  yet?”  –  titlu  original,  traducere  în  limba  
română  de  Magdalena  Dumitrana),  Ed.V&I  Integral, 
Bucureşti.

6. Preda,  Viorica,  (1999),  Copilul  şi  grădiniţa,  Ed.  
Compania, Bucureşti. 

7. Voiculescu, Elisabeta,  (2001),   Pedagogie preşcolară ,  
Ed. Aramis, Bucureşti. 

8. Păun,  E,  Iucu,  R.,  (2002),  Educaţia  preşcolară  în  
România, Editura Polirom, Iaşi.

1 Proba de concurs va fi susținerea unei prelegeri publice 
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în  care  candidatul  prezintă  cele  mai  semnificative 
rezultate profesionale și planul de dezvoltare a carierei 
universitare

Descrierea procedurii de concurs Concursul  pentru  ocuparea  postului  de  conferențiar 
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  a  carierei 
universitare. Această probă conține în mod obligatoriu 
și  o  sesiune  de  întrebări  din  partea  comisiei  și  a 
publicului.

Lista de documente
Adresa unde se trimite dosarul de 
concurs
Comisie Preşedinte:    Conf . univ. dr. Alina Roman, 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad
Membri:
1. Prof.univ.dr.Vasile Chiş, Universitatea Babes Bolyai 
din Cluj-Napoca
2. Prof. univ. dr. Steliana Toma, Universitatea Tehnică 
de Construcţii Bucureşti 
3. Prof. univ. dr. Ştefania Zlate, Universitatea Valahia 
din Târgovişte.
4. Prof. univ. dr. Florea Voiculescu, Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba-Iulia
Membrii supleanţi:
-Conf.univ.dr. Mariana Norel, Universitatea 
„Transilvania” din Braşov (membru supleant)
-Prof.univ.dr.Anton Ilica, Universitatea „Aurel Vlaicu” 
Arad (membru supleant)

Metodologie
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