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Funcţie Lector 

Discipline din planul de 
învăţământ 

Curs practic limba germană 
Curs practic limba engleză 

Domeniu ştiinţific Limbă şi literatură 

Descierea postului  Postul cuprinde discipline fundamentale şi de specialitate, care 
sunt necesare pentru formarea unui cadru didactic competent în 
învăţământul filologic la nivel gimnazial, iar prin completarea cu 
master la nivel liceal. De asemenea, aceste discipline asigură 
formarea unui cadru didactic şi a unui cercetător ştiinţific activ şi 
avizat în instituţiile de învăţământ şi de cultură. 

Atribuţii 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 lei 

Data publicării anunţului în 
Monitorul oficial 

M.O. Nr. 518/18.12.2013 

Data, ziua din săptămână şi ora 
susţinerii prelegerii 

18 dec. 2013 – 03 februarie 2014 

Data, ziua din săptămână şi ora 
susţinerii prelegerii 

19 februarie 2014, ora 9.  

Locul susţinerii prelegerii Universitatea „Aurel Vlaicu”, Complexul M, Micălaca, Etajul al II-
lea, sala 90. 

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

19 februarie 2014, ora 9. 

Data de comunicare a rezultatelor 20 februarie 2014. 

Perioada de început şi sfârşit de 
contestaţii 

21 februarie - 27 februarie 2014. 

Tematica probelor de concurs, 
inclusiv a prelegerilor, cursurilor 
sau altor asemenea, ori tematicile 
din care comisia de concurs poate 
alege tematica probelor susţinute 
efectiv. 

1. Curs practic limba germană 

- Konjunktiv II. Gebrauch und Besonderheiten  
- Angaben und Ergänzungen im Satz 
- Das Passiv 
- Genus der Nomen in deutscher Sprache 
- Modalpartikeln im DaF-Unterricht 
 
Bibliografie:  

- Helbig, Gerhard, Buscha, Joachim (2001), Deutsche Grammatik. Ein 
Handbuch für den Ausländerunterricht, Ed. Langenscheid, Berlin. 
- Engel, Ulrich (1996), Deutsche Grammatik, Ed. Groos, Heidelberg. 
- Fluck, H.-R. (1992): Didaktik der Fachsprachen: Aufgaben und 
Arbeitsfelder, Konzepte und Perspektiven im Sprachbereich Deutsch, 
Tubingen: G. Narr.   
- Funk, Hermann, Koenig, Michael (1995), Grammatik lehren und 
lernen, Fernstudieneinheit 1, Langenscjeidt. 
- Hentschel, E./Weydt, H. (1990): Handbuch der deutschen 
Grammatik, Berlin, New York: Walter de Gruyter 
- Marki, Marianne, Ionaş, Angelika, Ivănescu, Alvina (2003), 
Schwerpunkte der deutschen Grammatik: Das Substantiv, Ed. Mirton, 
Timişoara. 



 
2. Curs practic engleză 
 
- The Use of Passive Forms in English Academic Writing 
- Informal Elements in English Academic Writing 
- Types of Englishes 
 
  Bibliografie: 

- Biber, Douglas et al. (1999): Longman Grammar of Spoken and 
Written English, Harlow: Pearson Education 

- Day, Jeremy, Krzanowski, Mark (2011): Teaching English for 
Specific Purposes: An Introduction, Cambridge University Press 

- Foley, Mark, Hall, Diane (2004): Advanced Learner's Grammar, 
Longman 

- Hyland, Ken (2006): English for Academic Purposes. An advanced 
resource book, Routledge 

- Harmer, Jeremy (2007): The Practice of English Language 
Teaching, Pearson Longman ELT 

 

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. 

Lista completă a documentelor pe 
care candidaţii trebuie să le includă 
în dosarul de concurs 

1. Cererea de înscriere 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, cât şi 
ştiinţific; propunere a se redactează de către candidat şi 
cuprinde maximum 10 pagini, fiind unul dintre principalele 
criterii de departajare a candidaţilor; 

3. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în 
format electronic pe CD; 

4. Lista de lucrări a candidatului în format tipărit şi în format 



electronic pe CD; 
5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii, 

al cărui 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 referitoarela deţinere diplomei de doctor, 
copia legalizată a diplomei de doctor şi, în 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 candidatului pe propria răspundere, 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 (diploma de licenţă şi foaia matricolă); 

10. Copia cărţii de identitate. În cazul în care candidatul nu are 
carte de identitate, o copie 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, respectiv 
certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui; 

12. Maxim 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale 
candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările 
profesionale proprii.   

Adresa la care trebuie transmis 
dosarul de concurs 

 

Comisie Preşedinte:  
   Prof.univ.dr. Florea Lucaci – Universitatea „Aurel Vlaicu”,  Arad; 
Membri:  
   Prof.univ.dr. Monica-Diana Ponta, Universitatea „Aurel Vlaicu”,  
Arad; 
   Conf.univ.dr. Otilia-Liana Huţiu, Universitatea „Aurel Vlaicu”,  
Arad; 
   Lect.univ.dr. Cheie Laura , Universitatea de Vest din Timişoara;           
   Lect.univ.dr. Simona Redeş, Universitatea „Aurel Vlaicu” , Arad; 
Membrii supleanţi:  
   Prof.univ.dr. Adriana Vizental, Universitatea „Aurel Vlaicu”,  



Arad; 
   Lect.univ.dr. Manuela-Luminiţa Margan, Universitatea „Aurel 
Vlaicu” , Arad; 

Metodologie Metodologia proprie afişată pe site-ul UAV 
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DECAN 
Prof.univ.dr. FLOREA LUCACI 

 

 

 


