
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 19 
Funcţie Lector 
Disciplinele din planul de învăţământ 
conform  statului de funcţii 

Psihologia copilului 
Psihologia relaţiilor de cuplu şi a familiei 
Psihologia vârstelor 
Psihologia personalităţii 

Domeniul Ştiinţific Psihologie 
Descrierea postului scos la concurs Disciplina: Psihologia copilului, efectuată în semestrul II, cu 

studenţii din anul I, programul de studii de licenţă, Psihologie, 
Facultatea de Ştiinţe 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: Psihologia relaţiilor de cuplu şi a familiei, 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 1 oră convenţională/an și seminar  2 
formaţii de lucru x 1 oră/săptămână în medie 1 oră 
convenţională/an. 
Disciplina: Psihologia vârstelor, efectuată în semestrul II, cu 
studenţii din anul I, programul de studii de licenţă, Pedagogia 
învăţământului primar şi preşcolar, Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, curs 2 ore 
convenţionale/an și seminar  2 formaţii de lucru x 1 
oră/săptămână în medie 1 oră convenţională/an şi efectuată cu 
studenţii din anul I, program licenţă, Psihopedagogie specială, 
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă 
Socială, curs 2 ore convenţionale/an și seminar  1 formaţie de 
lucru x 1 oră/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 și seminar  1 formaţie de 
lucru x 1 oră/săptămână în medie 1 oră convenţională/an şi 
efectuată cu studenţii din anul I, program licenţă, Psihopedagogie 
specială, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi 
Asistenţă Socială, curs 2 ore convenţionale/an și seminar  1 
formaţie de lucru x 1 oră/săptămână în medie 1 oră 
convenţională/an. 

Atribuţiile/activităţile aferente postului 
scos la concurs, incluzând norma 
didactică şi tipurile de activităţi incluse 
în norma didactică, în cazul posturilor 
didactice, respectiv norma de cercetare 

1. Norma didactică cuprinde: 
a) Activităţi de predare 
b)Activități de seminar, lucrări practice, îndrumare proiecte de an 
c) Îndrumarea elaborării lucrărilor de licență 
d) Îndrumarea elaborării lucrărilor de disertaţie 
e) Alte activități didactice, practice și de cercetare științifică 
înscrise 
în planul de învățământ 



f) Activităţi de evaluare 
g) Tutoriat, consultații, îndrumarea cercurilor științifice 
studențești 
h) Participarea la consilii și comisii în interesul învățământului 
2. Norma de cercetare ştiinţifică 

Salariul minim de încadrare a postului 
la momentul angajării 

1565 

Data publicării anunţului în Monitorul 
oficial  

19.07.2013 

Perioada de început şi sfârşit de 
înscriere 

19.07.2013 – 04.09.2013 

Data, ziua din săptămână şi ora 
susţinerii prelegerii 

19.09.2013, ora 10.00 

Locul susţinerii prelegerii Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, Str. Elena Drăgoi, Nr. 
2, Arad, Complex Universitar M 

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

19.09.2013 

Data de comunicare a rezultatelor 20.09.2013 
Perioada de început şi sfârşit de 
contestaţii 

23.09.2013 - 27.09.2013 

Tematica probelor de concurs 1. Ataşamentul. Teorii ale ataşamentului. Funcţiile 
ataşamentului. Modificări ale teoriei lui Bowlby după 
noile cercetări. Clasificarea stilurilor de ataşament. 
Anomalii ale ataşamentului. Teoria ataşamentului şi 
psihoterapia. Riscuri şi psihopatologie 

2. Psihoterapia de cuplu. Istoricul Terapiei Sistemice 
Familiale. Concepte de bază în Terapia sistemică 
familială. Terapia comportamentală de cuplu. Terapia 
structurală. Terapia de cuplu. Terapia strategică. 

3. Personalitatea în abordările psihologiei contemporane (în 
abordare psihanalitică, behavioristă, umanistă, social-
cognitivă, teoria trăsăturilor). 
 

Bibliografie:  
• Atkinson, R.L., Atkinson, R.C., Smith, E.E., Bem, D.J. 

(2002), Introducere în psihologie, Editura Tehnică, 
Bucureşti 

• Băban, A. (1998), Stres şi Personalitate, Editura 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 

• Birch, A. (2000), Psihologia dezvoltării (din primul an de 
viaţă până în perioada adultă), Editura Tehnică, 
Bucureşti 

• Bowlby, J. (1988), Asecure Base: Clinical Applications 
of Attachment Theory, London: Tavistok/Routledge 

• Ciupercă, C. (2000), Cuplul modern între emancipare şi 
disoluţie, Editura Tipoalex, Bucureşti 

• Mikulincer, M., Birnbaum, G., Woddis, D., & Nachmias, 



O. (2000), Stress and accesibility of proximity-related 
thoughtts: Exploring the normative and intraindividual 
components of attachment theory, Journal of Personality 
and Social Psychology 

• Mitrofan, I., Ciupercă, C. (2002), Psihologia vieţii de 
cuplu-între iluzie şi realitate, Editura SPER, Bucureşti 

• Mitrofan, I., Ciupercă, C. (2002), Psihologia şi terapia 
cuplului, Editura Sper, Bucureşti 

• Ruppert, F. (2012), Traumă, ataşament, constelaţii 
familiale, Editura Trei, Bucureşti 

• Tourette, C., Guidetti, M. (2002), Introduction a la 
psychologie du developpement, Editions A. Colin, Paris 

Descrierea procedurii de concurs Proba 1: Prelegere teoretică de susținere a unei teme din cele 
propuse pentru concurs. 
Proba 2: Concursul pentru ocuparea postului de lector 
universitar 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 al carierei universitare. Această probă conține în 
mod obligatoriu și o sesiune de întrebări din partea comisiei. 

Comisie Preşedinte:  
Conf.univ.dr. Alina Roman – Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad 
Membri: 
Conf.univ.dr. Gabriela Kelemen – Universitatea „Aurel Vlaicu” 
din Arad 
Conf.univ.dr. Olga Moldovan – Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad 
Lect.univ.dr. Tiberiu Dughi - Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad 
Lect.univ.dr. Mirela Ciolac - Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad 
Membrii supleanţi: 
Prof.univ.dr. Lavinia Betea - Universitatea „Aurel Vlaicu” din 
Arad 

 


