
Nume câmp Descriere

Universitatea Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi 

Asistenţă Socială
Departamentul Departamentul de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă 

Socială
Poziţia din statul de funcţii 4
Funcţie Profesor universitar
Discipline din planul de învăţământ 1. Psihoterapii cognitiv-comportamentale 

2.Psihologia copilului
3. Psihologia personalităţii

Domeniu Ştiinţific Psihologie
Descrierea postului scos la concurs Disciplina: Psihoterapii cognitiv-comportamentale, 

efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III, 
programul de studii de licenţă Psihologie, Facultatea de 
Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială – 
curs 2 ore convenţionale/an şi seminar 1 formaţie de 
lucru x 2 ore/săptămână în medie 1 oră 
convenţională/an.
Disciplina: Psihologia copilului, efectuată în semestrul 
II cu studenţii din anul I programul de studii de licenţă 
Psiholgie, Facultatea De Ştiinţe ale Educaţiei, 
Psihologie şi Asistenţă Socială – curs 2 ore 
convenţionale/an şi seminar 1 formaţie de lucru x 2 
ore/săptămână în medie 1 oră convenţională/an.
Disciplina: Psihologia personalităţii, efectuată în 
semestrul II cu studenţii din anul II programul de studii 
de licenţă Psihologie, Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială – curs 2 ore 
convenţionale/an şi seminar 1 formaţie de lucru x 2 
ore/săptămână în medie 1 oră convenţională/an.

Atribuţii 1. Norma didactică va cuprinde:
a) Activităţi de predare
b) Activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, 
îndrumare proiecte de an
c) Îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă
d) Îndrumarea elaborării lucrărilor de disertaţie
e) Alte activităţi didactice, practice şi de cercetare 
ştiinţifică înscrise în planul de învăţământ
f) Activităţi de evaluare
g) Tutoriat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice 
studenţeşti
h) Participarea la consilii şi comisii în interesul 
învăţământului
2. Norma de cercetare

Salariul de încadrare 2541
Data publicării anunţului în 
Monitorul oficial

21.12.2012

Perioada de început şi sfârşit de 22.12.2012 – 08.02.2013
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înscriere
Data, ziua din săptămână şi ora 
susţinerii prelegerii

25.02.2013 ora 10

Locul susţinerii prelegerii Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de 
Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială 
Arad, str Elena Drăgoi nr. 2-4

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

26.02.2013

Data de comunicare a rezultatelor 27.02.2013
Perioada de început şi sfârşit de 
contestaţii

28.02.-06.03.2013

Tematica probelor de concurs Psihoterapia  cognitiv-comportamentală  –  delimitări 
conceptuale;  paradigma  cognitiv-comportamentală  – 
modelul  ABC  cognitiv  şi  modelul  ABC 
comportamental;  relaţia  terapeutică;  proceduri  de 
intervenţie  la  nivel  cognitiv  şi  comportamental; 
conceptualizarea  cazului  în  terapia  cognitiv-
comportamentală.
Dezvoltarea  psihică  -  factori,  legi,  mecanisme;  etapa 
prenatală  a dezvoltării  umane;  naşterea şi noul născut; 
dezvoltarea fizică şi psihică a copilului până la 3 
ani; dezvoltarea fizică şi psihică a preşcolarului; 
dezvoltarea  fizică  şi  psihică  a  şcolarului  mic  şi 
mijlociu;  adolescenţa  –  caracteristici  fizice,  ale 
mecanismelor psihice şi ale personalităţii.
Conceptul  de  personalitate;  dimensiunile 
personalităţii:  temperament,  aptitudini,  caracter, 
inteligenţă,  creativitate;  structura  şi  devenirea 
personalităţii; teorii şi modele clasice ale personalităţii; 
teorii şi modele moderne ale personalităţii

Bibliografie:
David.,  D (2006),  Tratat  de  psihoterapii  cognitive  şi  
comportamentale, Editura Polirom, Iaşi.
Holdevici, I. (2007),  Strategiile psihoterapiei cognitiv-
comportamentale, Bucuresti: Ed. DualTech.
Creţu, T. (2009), Psihologia vârstelor, Editura Polirom, 
Iaşi.
Munteanu,  A.  (2006),  Psihologia  dezvoltării  umane, 
Editura Polirom, Iaşi.
Avram,  E.  (2009),  Psihologia  personalităţii,  Editura 
Universitară, Bucureşti.
Golu,  M.  (2005),  Dinamica  personalităţii,  Editura 
Paideia, Bucureşti.
Zlate.  M  (2002),  Eul  şi  personalitatea,  Editura  Trei, 
Bucureşti.

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

Descrierea procedurii de concurs Concursul pentru ocuparea postului de profesor constă 
în  analiza  dosarului  de  concurs  şi  susţinerea  unei 
prelegeri  publice  de  minimum  45  minute  în  care 
candidatul  prezintă  cele  mai  semnificative  rezultate 
profesionale  şi  planul  de  dezvoltare  a  carierei 
universitare. Această probă conţine în mod obligatoriu 
şi  o  sesiune  de  întrebări  din  partea  comisiei  şi  a 
publicului.

Lista de documente 1.Cererea de inscriere 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, 
propunerea ce se redactează de către candidat, cuprinde 
maximum 10 pagini  şi este unul din principalele criterii 
de departajare a candidaţilor;
3.curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în 
format electronic;
4. lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în 
format electronic;
5.fişa de verificare a îndeplinirii standardelor 
universităţii de prezentare la concurs, al cărei format 
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 , ăn 
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 pe propria răspundere  a candidatului 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;
10.copia cărţii de identitate sau, în cazul în care 
candidatul nu are carte de identitate, 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- certificat de căsătorie sau dovada schimbării 
numelui;
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12..maxim 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale 
candidatului, în format electrronic, selecţionate de 
acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru 
realizările profesionale proprii.
13. copia legalizată a atestatului de abilitare.

Adresa unde se trimite dosarul de 
concurs

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, mun. Arad, bdul 
Revolutiei nr. 77, cod. 310130 jud Arad

Comisie Preşedinte:    
Membri:
Membrii supleanţi:

Metodologie
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