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Universitatea Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
Facultatea Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Departamentul Departamentul de Educaţie Fizică şi Performanţă 

Sportivă
Poziția din statul de funcții 6
Funcție lector universitar
Discipline din planul de 
învățământ

Activităţi de timp liber, Turism şi orientare,
Expresie corporală şi comunicare motrică,
Didactica educaţiei fizice şi sportului,
Metodica disciplinelor sportive Gimnice 2,
Metodica disciplinelor sportive Gimnice 1,
Gimnastica acrobatică, Didactica sportului adaptat.

Domeniu științific Educaţie Fizică şi Sportivă
Descrierea postului scos la concurs Lector universitar poziţia 6, Departamentul de Educaţie 

fizică şi Performanţă Sportivă
Disciplina: Activităţi de timp liber , efectuată în anul 
III sem II, programul de studii de licenţă, specializarea 
Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Educaţie Fizică 
şi Sport, curs 1 oră convenţională/an  şi seminar 1 
formaţie de lucru x 2 ore /săptămână în medie 1 oră 
convenţională /an
Turism şi orientare, efectuată în anul II semestrul II, 
programul de studii de licenţă, specializarea Educaţie 
Fizică şi Sport, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 
curs 1 oră convenţională/an
Expresie corporală şi comunicare motrică, efectuată 
în anul III semestrul II, programul de studii de licenţă, 
specializarea Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport, curs 2 ore convenţională/an
Didactica educaţiei fizice şi sportului, efectuată în 
anul II semestrul II, programul de studii de licenţă, 
specializarea Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport, curs 2 ore convenţionale/an şi 
seminar 1 formaţie de lucru x 2 ore /săptămână în medie 
1 oră convenţională /an
Metodica disciplinelor sportive Gimnice 2, efectuată 
în anul II semestrul I, programul de studii de licenţă, 
specializarea Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport, curs 2 ore convenţionale/an
Metodica disciplinelor sportive Gimnice 1 efectuată 
în anul I semestrul I şi semestrul II, programul de studii 
de licenţă, specializarea Educaţie Fizică şi Sport, 
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,1 formaţie de 
lucru x seminar 2 ore /săptămână în medie 1 oră 
convenţională / an
Gimnastica acrobatică efectuată în anul I semestrul I, 
programul de studii de licenţă, specializarea Educaţie 
Fizică şi Sport, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport,1 
formaţie de lucru x seminar 2 ore /săptămână în medie 1 
oră convenţională / an
Didactica sportului adaptat, efectuată în anul III sem 
I, programul de studii de licenţă, specializarea Educaţie 
Fizică şi Sport, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, 
curs 2 ore convenţionale/an  şi seminar 1 formaţie de 



lucru x 1 oră /săptămână în medie 0,5 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 1457
Data publicării anunțului în 
Monitorul oficial

16.07.2012

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 
Educaţie fizică şi Sport , str. Elena Drăgoi nr.2 

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

17.09.2012

Data de comunicare a rezultatelor 20.12.2012
Perioada de început și sfârșit de 
contestații

21-27.09.2012

Tematica probelor de concurs 1. Misiunea profesorului de educaţie fizică şi sport 
în organizarea timpului liber

2. Orientarea  turistică  în  minţii  Zărandului  cu 
ajutorul busolei şi a hărţii.

3. Aspecte  ale  comunicării  non-verbale  în 
activităţile fizice.

4. Metodica elementelor din gimnastica acrobatică 
cuprinse în aria curricullară pentru clasele V – 
VIII.

5. Specificul  orelor  de  educaţie  fizică  şi  sport  în 
şcoala ajutătoare pentru nevăzători.
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Descrierea procedurii de concurs Concursul pentru ocuparea postului de lector 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 Lector universitar poziţia 6, Departamentul de Educaţie 

fizică şi Performanţă Sportivă

Preşedinte:
- conf.univ.dr. Ioan Dorin Galea, Universitatea “Aurel 
Vlaicu” din Arad
Membri:
- prof.univ.dr. Liviu Vasile Andrei, Universitatea 
“Aurel Vlaicu” din Arad
- conf.univ.dr. Sorin Grădinescu, Universitatea de Vest 
din Timişoara
- conf.univ.dr. Dan Aurel Banciu, Universitatea “Aurel 
Vlaicu” din Arad
Lect.univ.dr. Gabriel Roberto Marconi, Universitatea 
“Aurel Vlaicu” din Arad
Membrii supleanţi:
lect.univ.dr. Caius Miuţa, Universitatea “Aurel Vlaicu” 
din Arad

Metodologie


