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UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD 

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, PSIHOLOGIE ȘI  

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

 

POSTURI SCOASE LA CONCURS 

Anul universitar 2017 – 2018 
 

REFERINŢE ŞI 
CRITERII ALE 
DESCRIERII 

DESCRIERE 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
Facultatea Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială 
Departamentul Departamentul de Pedagogie, Psihologie și Asistență Socială 
Poziţia din Statul de 
funcţiuni 

45 

Funcţie Asistent  universitar post pe perioadă determinată de 3 ani conform aprobării 

Discipline din planul 
de învăţământ 

1. Psihologia educației 
2. Comunicare educaţională 
3. Educație interculturală 
4. Consiliere educațională și a carierei 
5. Metodologia cercetării psihopedagogice 

 
Domeniu ştiinţific Științe ale Educației 

Descrierea postului  Postul de asistent universitar poziția 45: 

1.Psihologia educaţiei 
-Programulde studii (licență)Teologie Ortodoxă Pastorală, disciplină efectuată în 
anul I,  grupă, semestrul I, total ore seminar 2X1 gr., 1 oră convenţională/an 
-Programul de studii (licență) Psihopedagogie specială, disciplină efectuată în 
anul I,  grupă, semestrul I, total ore seminar 2X1 gr.,  
1 oră convenţională/an 
- Programul de studii (licență)Limba şi literatura română-Limba şi literatura 
engleză, disciplină efectuată în anul I,  grupă, semestrul I, total ore seminar 2X1 
gr., 1 oră convenţională/an 
- Programul de studii (licență) Teologie penticostală Didactică, disciplină 
efectuată în anul I,  grupă, semestrul I, total ore seminar 2X1 gr., 1 oră 
convenţională/an 
- Programul de studii (licență) Inginerie, Ştiinţe Economice, disciplină efectuată 
în anul I,  grupă, semestrul I, total ore seminar 2X1 gr., 1 oră convenţională/an 
2. Comunicare educaţională, Programul de studii (licență) Pedagogia 
Învăţământului Primar şi Preşcolar, disciplină efectuată 
în anul I, 4 grupe, semestrul II, total ore seminar1X4 gr., 2 ore convenţionale/an 
3.Educație interculturală, Programul de studii (licență) Pedagogia 
Învăţământului Primar şi Preşcolar,disciplină efectuată în anul I,  
4 grupe, semestrul I, total ore seminar 1X4 gr., 2 ore convenţionale/an 
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4.Consiliere educațională și a cariereiProgramul de studii (licență) 
Psihologie,disciplină efectuată în anul III, 2 grupe, semestrul II,total ore seminar 
2X2gr. , 2 ore convenţionale/an 

 5. Metodologia cercetării psihopedagogice  

• Programul de studii (licență) Pedagogia Învăţământului Primar şi 
Preşcolar, disciplină efectuată în anul III, 4 grupe, semestrul I,total ore 
seminar 1X4gr. , 2 ore convenţionale/an 

• Programul de studii (licență) Psihopedagogie specială disciplină 
efectuată în anul III, 1 grupă, semestrul I şi semestrul II , ore seminar 
2X1gr. sem. I, 1 oră convenţională/an şi 2X1gr. sem II, 1 oră 
convenţională/an 
Total: 15 ore convenţionale/an 

Atribuţii 1. Activităţi  didactice: 
a) Activităţi de predare; 
b) Activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator, îndrumare proiecte de an; 
c) Alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiinţifică înscrise în planul de 

învăţământ; 
d)  Activităţi de evaluare; 
e)  Tutoriat, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti; 
f)  Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul 

învăţământului; 
g)  Participare la activităţile organizate de catedră, facultate şi/sau universitate; 
h)  Participarea la consilii şi comisii în interesul învăţământului. 
2. Activităţi de cercetare: 
a) Activităţi în cadrul centrului de cercetare prevăzute în planul intern; 
b) Iniţerea, derularea şi monitorizarea programelor şi proiectelor; 
c ) Participarea la conferinţe, sesiuni ştiinţifice pentru diseminarea rezultatelor 
cercetării; 
d) Elaborarea şi publicarea articolelor, a tratatelor, a monografiilor şi a cărţilor de 
specialitate prevăzute în planul intern. 

Salariul minim de 
încadrare a postului la 
momentul angajării 

2378 lei 

Data publicării 
anunţului în Monitorul 
oficial 

28.04.2017 

Perioada de început şi 
sfârşit de înscriere 

28.04.2017 – 21.08.2017 

Data, ziua din 
săptămână şi ora 
susţinerii prelegerii 

06.09.2017, ora 15-18 

Locul susţinerii 
prelegerii 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Ştiinţe ale Educației, 
Psihologie și Asistență Socială, Complex M, sala 124 

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

06.09.2017 
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Data de comunicare a 
rezultatelor 

06.09.2017 

Perioada de început şi 
sfârşit de contestaţii 

07.09.2017-13.09.2017 

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

1. Motivaţie şi optimum motivaţional la elevi 
2. Strategii de eficientizare a comunicării la nivelul grupului educaţional 

3.   Dimensiuni formative ale educaţiei interculturale  
      4.   Metode utilizate în cercetarea pedagogică 
Bibliografie: 

• Cosmovici, A., (2005), Psihologiegenerală, EdituraPolirom, Iași 
• Cosmovici, A., Iacob, L., (1998), Psihologie şcolară, Polirom, Iaşi 
• Jude, I. (2002), Psihologie şcolară şi optim educaţional, E.D.P., Bucureşti 
• Chiş, V., (2005), Pedagogiacontemporană. Pedagogiapentrucompetenţe, Ed. 

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 
• Cucoş, C., (2002), Pedagogie, Iaşi, Ed. Polirom 
• Bocoş, M., (2003), Teoriaşipracticacercetăriipedagogice, Editura Casa Cărţii 

de Ştiinţă, Cluj-Napoca 
• Băban, A. (2003): Consiliere psihologică şi consiliere educaţională, în 

Consiliere Educaţională, Ed. S.C. Psinet SRL, Cluj-Napoca 
Descrierea procedurii 
de concurs 

Pentru funcţia de asistent universitar  sunt necesare cumulativ: 
a) statutul de student-doctorand în domeniul ştiinţelor educaţiei, deţinerea certificatului 
de absolvire a programului de formarepsihopedagogică 
învedereacertificăriicompetenţelorpentruprofesiadidactică; 
b) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, 
potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 și HG 457/2011. 
   c) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice 
funcţiei didactice de asistent universitar, prevăzute de metodologia Universităţii „Aurel 
Vlaicu” Arad. Aceste standarde trebuie să fie superioare sau egale standardelor 
minimale naţionale aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011 și HG 457/2011. 
Candidatultrebuiesăîndeplineascăşiurmătoarelecondiţiispecificepentruocupareapostului:  
- absolvent cudiplomă de licenţăaprogramelor de studiiPsihologie/ Pedagogie ; 

- doctorandîndomeniulȘtiințelorEducației ; 
 - deţinerea certificatuluide absolvire a programului de formarepsihopedagogică 
învedereacertificăriicompetenţelorpentruprofesiadidactică. 
Competenţele profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de concurs pe 
baza dosarului de concurs şi prin: susţinerea unei probe scrise, cu bibliografie/ listă de 
subiecte anunţată pe pagina web a UAV cu minim 15 zile înaite de desfăşurarea 
concursului şi o prelegere didactică/ probă practică specifică postului. 
 Instituţia de învăţământ superior anunţă pe pagina web ziua concursului, ora şi locul 
desfăşurării probelor de concurs. 
Concursul pentru ocuparea postului de asistent constă în: 
- analiza dosarului de concurs; 
- susţinerea unei probe scrise cu bibliografie/ listă de subiecte anunţată pe pagina web a 
UAV cu minim 15 zile înaite de desfăşurarea concursului; 
- susţinerea unei prelegeri didactice/ proba practică în faţa studenţilor şi în prezenţa 
comisiei de concurs; 
Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte: 
- relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului;  



 4

- capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; 
- competenţele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevăd activităţi 
didactice;  
- capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul 
economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; 
- capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale 
acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului; 
- capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; 
- experienţa profesională a candidatului. 

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

1. Pagina de gardă 
2. Opisul dosarului 
3. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie 

pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; 
4. 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, Semnată pe fiecare pagină; 

5. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit semnat în original pe 

fiecare pagină şi în format electronic pe CD.  
Curriculum vitae trebuie să includă:   
Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; 
Informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante; 
Informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le+a condus ca 
director de proiect şi granturile obţinute sau în care a activat ca membru, 
indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele 
publicaţii sau  brevete rezultate; 
Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor 
ştiinţifice ale candidatului.  

6. Lista de lucrări a candidatului în format tipărit semnată în original pe fiecare 

pagină şi în format electronic pe CD; 
Lista de lucrări va fi structurată astfel: 
a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante 
pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în 
dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de 
prezentul articol;  
b) teza sau tezele de doctorat; 
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; 
d) cărţi şi capitole în cărţi; 
e) articole/studii, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; 
f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe 
internaţionale de specialitate; 
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei 
artistice. 

7. 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 în original de către candidat pe 

fiecare pagină; 
8. 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; 

9. Rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a 



 5

tezei de doctorat pe maxim o pagină pentru fiecare limbă; 
10. 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; 

11. Copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului (diploma de 

bacalaureat,  licenţă, master şi foaia matricolă); 
12. 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; 

13. 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 în copie legalizată; 
14. Certificat de naştere copie legalizată; 
15. 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.  

16. Copie după Monitorul oficial în care a apărut postul; 

17. Pentru candidaţii  la posturile de profesor universitar şi conferenţiar 
universitar cel puţin  3 nume şi adrese de contact  ale unor personalităţi din 
domeniul respectiv din ţară sau din străinătate care au acceptat să elaboreze 
scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului; 

18. Copie legalizată după carnetul de muncă şi/sau adeverinţe de vechime, DOAR 

pentru candidaţii care nu au un contract individual de muncă cu 

Universitatea Aurel Vlaicu” din Arad. 
19. CD dosar concurs (acesta va conţine toate documentele depuse la dosar şi în 

format electronic) 
 

Adresa la care trebuie 
transmis dosarul de 
concurs 

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

cod 310130 

Comisie Preşedinte: Conf.univ.dr. Anca EGERĂU – Universitatea ,,Aurel Vlaicu”  Arad 
Membrii:Prof.univ.dr. Alina ROMAN – Universitatea ,,Aurel Vlaicu”  Arad 
Prof.univ.dr. Dorin HERLO – Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad 
Prof.univ.dr.Gabriela KELEMEN  – Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad 
Conf.univ.dr. Tiberiu Sandu DUGHI- Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad 
Membrii supleanţi: 
Lect.univ.dr. Sonia IGNAT –  Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad 
Lect.univ.dr. Evelina BALAŞ – Universitatea ,,Aurel Vlaicu” Arad 
 

Metodologie Metodologia proprie afişată pe site-ul UAV 

 

 

Decan, 

Prof.univ.dr. ROMAN ALINA 


