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8. DESCRIEREA POSTULUI SCOS LA CONCURS: 

Postul de Conferenţiar universitar, poziţia 9, cuprinde disciplinele:

  Mecanica teoretică – la anul al II-lea specializarea Matematică-Informatică, curs (28 de 
ore în semestrul II ) şi seminar (28 de ore în semestrul al II-lea).

  Reţele de calculatoare – la anul al II-lea specializările Informatică, Matematică-
Informatică curs (28 de ore în semestrul I) şi laborator (28 de ore în semestrul I)

  Grupuri Lie in fizica particulelor– la anul al II-lea master I.A.S.T.E., curs (28 de ore în 
semestrul II) şi seminarii (14 de ore în semestrul II)

Postul presupune ca titularul să aibă capacitatea ştiinţifică şi didactică de a ţine prelegeri şi 
seminarii de Mecanică teoretică, Reţele de calculatoare, Grupuri Lie în fizica particulelor. 
Activităţile didactice prevăzute în acest post se adresează studenţilor din anul II de la 
programele de studii Informatică şi Matematică+Informatică, precum şi masteranzilor de la 
programul de studiu Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie.Ti tularul postului 
trebuie să aibă cunoştinţe avansate  de fizică teoretică, modelare matematică şi 
computaţională a problemelor  de actualitate în fizica contemporană, precum şi cunoştinţe de 
reţele de calculatioare. De asemenea, trebuie să aibă calităţi pedagogice necesare pentru 
transmiterea acestor cunoştinţe precum şi capacitatea ca în activitatea de predare şi 
seminarizare să folosească tehnici moderne de transmitere a cunoştinţelor.  

9. ATRIBUTIILE/ACTIVITATILE AFERENTE POSTULUI

a) Activităţi de predare
b) Activităţi de seminar şi laborator
c) Coordonarea lucrărilor de licenţă/disertaţie
d) Activităţi de evaluare (evaluare şi notare teme de casă, evaluare şi notare examene, 

evaluare în cadrul concursurilor de admitere, evaluare în comisii de concurs pe post)
e) Consultaţii
f) Îndrumarea cercurilor ştiinţifice



g) Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică (pregătire individuală, participare la 
conferinţe şi simpozioane, elaborarea de manuale şi îndrumătoare şi culegeri de 
problem)

h) Activităţi de cercetare ştiinţifică

10. SALARIUL MINIM DE ÎNCADRARE

11. DATA PUBLICĂRII:  16 iulie 2012 – publicare in Monitorul Oficial, anul 180 
(XXIII) – nr.237, din 16 iulie 2012

12. PERIOADA DE ÎNSCRIERE A CANDIDAŢILOR:  16.07.2012 – 02.09.2012
.

13. DATA, ZIUA, ORA SUSTINERII PRELEGERII:  Luni 17.09.2012 ora 10
 

14. LOCUL SUSŢINERII PRELEGERII: Sala 38 corpul M

15. DATA DE SUSŢINERE A PROBELOR DE CONCURS: Data de susţinere Luni 17 
septembrie ora 10, respectiv ora 13.

16. DATA DE COMUNICARE A REZULTATELOR: 20 septembrie 

17. PERIOADA DE ÎNCEPUT SI SFÂRŞIT A DEPUNERILOR CONTESTAŢIILOR: 
21-27.09.2012 

18. TEMATICA PROBELOR DE CONCURS

(i) Fundamentele mecanicii newtoniene
(ii) Integrale prime ale mişcării punctului material
(iii) Coordonate generalizate. Ecuaţiile Lagrange
(iv) Coordonate canonice. Ecuaţiile Hamilton
(v) Modelul OSI
(vi) Modelul TCP/IP
(vii) Adrese IP
(viii) Măşti de subreţea
(ix) Grupul Lorentz-Poincare
(x) Grupul SU(n)
(xi) Invarianţa gauge
(xii) Ruperea simetriei – mecanismul Higgs
(xiii) Grupul SU(3)xSU(2)xU(1) al Modelului Standard
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19. DESCRIEREA PROCEDURII DE CONCURS:

Concursul constă din două probe: prelegere ştiinţifică la alegerea comisiei din tematica 
propusă şi prelegere publică de minimum 45 de minute  în carer candidaţii îşi vor prezenta 
cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei 
universitare. Această  a doua probă conţine în mod obligatoriu şi o sesiune de întrebări din 
partea comisiei şi a publicului.  

Comisia de concurs evaluează candidaţii atât pe baza dosarului de concurs cât şi pe baza celor 
două probe de concurs menţionate mai sus din perspectiva următoarelor aspecte (a): relevanţa 
şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidaţilor, (b) capacitatea candidaţilor de a îndruma 
studenţii sau tineri cercetători, (c) competenţele didactice, (d) capacitatea candidaţilor de a 
transfera cunosstiintele către mediul economic sau social ori de a populariza propriile 
rezultate ştiintifice, (e) capacitatea candidatului de a lucra in echipă, (f) capacitatea 
candidatului de a conduce proiecte de cercetare dezvoltare, (g) experienta profesională a 
candidatului in alte instituţii decât institutia care a scos postul la concurs.

 Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin vot secret ale membrilor. O decizie este validă 
dacă a întrunit votul a cel putin 3 membri ai comisiei. 
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