
Nume câmp Descriere 
Universitatea Universitatea Aurel Vlaicu din Arad 
Facultatea Facultatea de Design 
Departamentul Departamentul de Design, Comunicare Vizuală şi Arte 

Aplicate 
Poziţia din statul de funcţii 18 
Funcţie Asistent universitar / perioadă determinată de  3 ani 
Discipline din planul de învăţământ Geometrie descriptivă, Desen tehnic, Perspectivă, 

Design ambiental / Design ambiental de exterior, 
Modelare tridimensională computerizata, Practică de 
specialitate. 

Domeniu ştiinţific Arte vizuale, Arhitectură 
Descrierea postului scos la concurs Având în vedere specificul postului scos la concurs, 

candidaţii trebuie fie licenţiaţi în Arte Vizuale sau 
Arhitectură 
 
Structura postului: 
Disciplina Geometrie descriptivă, efectuată la anul I, 1 
oră de seminar semestrul I, 2 ore de seminar semestrul 
II,  în medie 1,5 ore convenţionale/an. 
 
Disciplina Dersen tehnic, efectuată la anul I, 1 oră de 
seminar semestrul I, 2 ore de seminar semestrul II,  în 
medie 1,5 ore convenţionale/an. 
 
Disciplina Perspectivă, efectuată la anul II, 1 oră de 
seminar semestrul I, 1 oră de seminar semestrul II,  în 
medie 1 ore convenţionale/an. 
 

Disciplina Design ambiental / Design ambiental de 
exterior, efectuată la anul I şi III, 1 oră de seminar 
semestrul I, 2 ore de seminar semestrul II,  în medie 1,5 
ore convenţionale/an, 2 ore de seminar semestrul I, 2 
ore de seminar semestrul II,  în medie 2 ore 
convenţionale/an, 
 
Disciplina Modelare tridimensională computerizata, 
efectuată la anul III, 1 oră de seminar semestrul I, 2 ore 
de seminar semestrul II,  în medie 1,5 ore 
convenţionale/an. 
 
Disciplina Practică de specialitate, efectuată la anul I, 1 
în medie 3 ore convenţionale/an. 
 
 



Atribuţii 1. Norma didactică va cuprinde: 
a)Activităţi de seminar, lucrări practice, îndrumare 
proiecte de an 
b) Alte activităţi didactice, practice şi de cercetare 
ştiinţifică înscrise în planul de învăţământ 
c) Activităţi de evaluare 
d) Tutoriat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice 
studenţeşti 
e) Participarea la consilii şi comisii în interesul 
învăţământului 
 
2. Norma de cercetare 
a) Elaborarea de tratate, monografii, cursuri, studii şi 
articole ştiinţifice 
b) Elaborarea sau participarea în cadrul unor proiecte de 
cercetare sau culturale, naţionae sau internaţionale 
c) Elaborarea unor proiecte de cercetare sau dezvoltare 
de produse inovative 
d) Publicarea de articole sau lucrări ştiinţifice în reviste 
recunoscute 

Salariul de încadrare 1490 
Data publicării anunţului în 
Monitorul oficial 

 

Perioada de început şi sfârşit de 
înscriere 

28.04.2015 – 30.06.2015 

Data, ziua din săptămână şi ora 
susţinerii prelegerii 

16.07.2015, Joi ora 13.00 

Locul susţinerii prelegerii Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de 
Design, calea Zimandului 8, etaj 2, sala 31 

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

16.07.2015, Joi ora 13.00 

Data de comunicare a rezultatelor 16.07.2015, 
Perioada de început şi sfârşit de 
contestaţii 

17.07 – 23.07.2015 

Tematica probelor de concurs  
1. Valorificarea patrimoniului construit in Municipiul 
Arad 
2. Adaptari ale conceptului de muzealizare la contextul 
cultural romanesc - Valorificarea si integrarea siturilor 
arheologice din mediul rural in judetul Arad 
3. Turismul cultural – mijloc de activare urbana/rurala 
4. Dinamica si perspectiva comunitatilor rurale din 
judetul Arad 
5. Organizarea de actiuni sociale pentru valorificarea si 



activarea zonelor protejate  
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Descrierea procedurii de concurs Proba 1: Prelegere teoretică de susţinere a unei teme 

din cele propuse pentru concurs. 
Proba 2: Concursul pentru ocuparea postului de asistent 
universitar constă în analiza dosarului de concurs și 
susţinerea unei prelegeri publice de minimum 45 minute 
în care candidatul prezintă cele mai semnificative 
rezultate profesionale şi planul de dezvoltare al carierei 
universitare. Această probă conţine în mod obligatoriu 
şi o sesiune de întrebări din partea comisiei. 

Lista de documente 1. 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; propunerea 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 referitoare la deţinerea 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 a candidatului pe proprie 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  ale altor diplome care atestă studiile 
candidatului copii legalizate 

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  Copie legalizată 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. 

       13 Copie legalizată certificat naştere 
Adresa unde se trimite dosarul de 
concurs 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
B-dul Revoluţiei Nr.77, Cod310130, Arad 

Comisie Preşedinte:  

Prof.univ.dr. Onisim Colta– Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad; 
Membrii:  

Prof.univ.dr. Claudiu Ionescu– Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad; 
Conf.univ.dr. Lucia Cristea– Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad; 
Lector univ.dr. Laurian Popa– Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad; 
Lector univ.dr. Delia Brăndușescu– Universitatea 
„Aurel Vlaicu” din Arad; 
 
Membrii supleanţi:  

Lector univ.dr. Călin Lucaci– Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad; 
Prof.univ.dr. Serban Dumitru – Universitatea de Vest 
din Timișoara 
 

Metodologie Metodologia proprie de concurs este afisată pe site-ul 



UAV 
 


