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REFERINŢE ŞI CRITERII ALE 
DESCRIERII 

DESCRIERE 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 

Facultatea Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale 

Departamentul Departamentul de limbi moderne şi ştiinţe socio-umane 

Poziţia din Statul de funcţiuni 46 

Funcţie Asistent universitar pe perioadă determinată de 2 ani 

Discipline din planul de învăţământ Curs practic limba engleză-seminar 
Limba engleză-seminar 
Metode şi abordări în ştiinţele filologice –seminar 
Limba română contemporană-Lexicologie-seminar 
Limba română contemporană-Morfologie-seminar 
Istoria Limbii române literare - seminar  
Limba română-PIPP-seminar  

Domeniu ştiinţific Limbă şi literatură 

Descrierea postului  Postul cuprinde seminarii la discipline din domeniul limbii romane 
conteporane predate in programul de licenta Limba si literatura 
romana – limba si literatura engleza si Pedagogia Invatamantului 
prescolar si primar (PIPP), precum şi seminarii de limbă engleză la 
facultăţile cu profil nefilologic din cadrul UAV 

Atribuţii 1. Activităţi didactice : 
a) Activităţi de seminar, lucrări practice, îndrumare proiecte de an 
c) Alte activităţi didactice, practice înscrise în planul de învăţământ 
d) Activităţi de evaluare 
 e) Activitati de pregatire stiintifica si metodica si alte 
 activitati în interesul învatamântului; 
  f) Participare la activitatile organizate de catedra, 
 facultate si/sau universitate. 
2. Activităţi de cercetare: 
a) Activitati în cadrul centrului de cercetare prevazute 
în planul intern; 
b ) Participarea la conferinte, sesiuni stiintifice pentru 
diseminarea rezultatelor cercetarii; 
c) Elaborarea si publicarea articolelor, a tratatelor, a 
monografiilor si a cartilor de specialitate prevazute în 
planul intern. 

Salariul minim de încadrare a 1974 lei 



postului la momentul angajării 

Data publicării anunţului în 
Monitorul oficial 

Monitorul Oficial al României, Partea a III-a  Nr.1631 din 
28.11.2016 

Perioada de început şi sfârşit de 
înscriere 

28.11.2016- 15.01.2017 

Data, ziua din săptămână şi ora 
susţinerii prelegerii 

31.01.2017 , ora 9   

Locul susţinerii prelegerii Universitatea „Aurel Vlaicu”, Complexul M, Micălaca, Etajul al III-
lea, sala 218 

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

31.01.2017 , ora 9 

Data de comunicare a rezultatelor 31.01.2017  

Perioada de început şi sfârşit de 
contestaţii 

01.02.2017-07.02.2017 

Tematica probelor de concurs, 
inclusiv a prelegerilor, cursurilor 
sau altor asemenea, ori tematicile 
din care comisia de concurs poate 
alege tematica probelor susţinute 
efectiv. 
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Editura Paralela 45, Bucureşti,1995; 
Dindelegan, G., Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura 

Nemira, 2001; 

Bidu-Vrănceanu, A., Forăscu, N., Limba română contemporană, 
Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional, 2005; 
Bulgăr, Gheorghe, Limba română – fonetică, lexic, morfologie, 
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Coteanu, I., Forăscu, N., Bidu-Vrănceanu, A., Limba română 
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Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Editura Polirom, Iaşi, 
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Limba engleză: 
1.Baille Caroline. Ivan More, Effective Learning and Teaching in 

Engineering, Routledge   Falmer, London, 2004. 
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Canada, 2010. 
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Publishing House, The      British Council Bucharest, 1999 
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Engineering, Heinle ELT, 1st edition, 2006. 
Descrierea procedurii de concurs Standardele aferente funcţiei de asistent  sunt cerinţe minime şi 

obligatorii pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea funcţiei 



respective. 
Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile impuse de 
standardele minimale naţionale şi de standardele universităţii pentru 
funcţia didactică pentru care doreşte să participe la concurs. 
Candidatul trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice 
pentru ocuparea postului:  
- absolvent al facultăţii de filologie, specializarea română-

engleză 
- doctorat în domeniul  filologiei  

Pentru postul de asistent universitar pe perioadă determinată 
candidatul  va susţine conform Metodologiei UAV: 
- o probă scrisă  din bibliografia de specialitate anunţată pe pagina 
de web a UAV cu min.15 zile înainte de desfăşurarea concursului; 
- o probă practică specifică postului constând în susţinerea unui 
seminar .  

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; propunerea se redactează de către candidat şi 
ncuprinde 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 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, jud 
Arad, cod 310130 

Comisie Presedinte: Conf.univ.dr. Adela Drăucean  - Universitatea "Aurel 
Vlaicu" din Arad 
Membrii: 
Conf.univ.dr.  Otilia Hutiu   - Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 
Conf.univ.dr. Voica Radu-Călugăru - Universitatea "Aurel Vlaicu" 
din Arad 
Lector univ.dr. Simona Redeş- Universitatea "Aurel Vlaicu" din 
Arad 
Lector univ.dr Călina Paliciuc - Universitatea "Aurel Vlaicu" din 
Arad 
Membrii supleanţi: 
Lector univ.dr. Alina Ionescu - Universitatea "Aurel Vlaicu" din 
Arad 
Lector univ.dr. Melita Roşu - Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad 
 

Metodologie Metodologia proprie afişată pe site-ul UAV 

 
 

 

 

Decan,  
 

Conf. univ.dr. Otilia Liana Huţiu  
 
 

 


