DESCRIERE POST
Asistent universitar poziţia nr. 20 – perioadă determinată de 3 ani
Universitatea

Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş

Facultatea

Facultatea de Ştiinţe și Litere

Departament

Departamentul de Filologie

Poziţia în statul de funcţii

Asistent universitar, poziţia 20

Funcţie

Asistent universitar

Disciplinele din planul de
învăţământ

C.P. English in Use; Tehnici de comunicare în limba engleză 1,2; Curs practic de
limba engleză; Comunicare orală – engleză; Limba engleză contemporană.
Fonetică și Lexicologie; Limba engleză contemporană. Lexicologie; Limba
engleză contemporană. Morfologie; Limba engleză contemporană. Sintaxă; C.P.
Limba engleză. Presentation Skills; C.O. Limba engleză. Lingvistica și media.

Domeniu ştiinţific

Filologie

Descriere post

Asistent universitar, poziţia 20: Postul scos la concurs este din Statul
de funcţii al departamentului, aprobat pentru anul universitar 20172018. Numărul total de ore convenţionale de activităţi directe pe
săptămână este de 11,07 ore de seminar.
Desfăşoară activităţi didactice de seminar conform statului de funcţii, îndrumă,
conduce proiecte, lucrări de licență, verificarea lucrărilor de control ale
studenţilor, participarea la examene, efectuează consultaţii cu studenții,
efectuează cercetare ştiinţifică studenţească şi alte activităţi organizate pentru
promovarea facultăţii şi universităţii, activităţi de cercetare ştiinţifică, precum
şi realizarea atribuţiilor şi sarcinilor stabilite prin fişa postului.

Atributiile/ activitatile
aferente

Salariul minim de
incadrare

2973 lei
Calendarul concursului

Perioadă înscriere

28.11.2017 – 12.01.2018

Data susţinerii probei scrise

31.01.2018

Data susţinerii prelegerii

31.01.2018

Ora susţinerii probei scrise

9

Ora susţinerii prelegerii

12

Locul susţinerii prelegerii

Facultatea de Ştiinţe și Litere, Sala A411.

00

00

1

Perioadă comunicare rezultate

31.01.2018

Perioadă de contestaţii

01 – 07.01.2018

Tematica probelor de concurs

Tematica: I. English in Use: (C.P. Exerciții gramaticale, C.P. de limba engleză,
C.P. English in Use): Verbs (tense and aspect), the sequence of tenses; The
passive voice and other passive structures; Modal verbs and modality;
Conditional clauses and other hypothetical structures; Idioms and collocations;
Bibliografie: Budai, Laszlo. Gramatica engleză. Teorie şi exerciţii. Bucureşti:
Teora, 2007; Paidos, Constantin. English Grammar (Theory and Practice). Iaşi:
Polirom, 2009; Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford: Oxford
University Press, 2005; Thomson, A. J./ Martinet, A. V.: A Practical English
Grammar – Exercises (1-2). Oxford University Press, 2004.Vince, Michael.
Advanced Language Practice. Oxford, Macmillan Education, 2009; Tematica:
II. Limba engleză contemporană: (LEC Fonetică și Lexicologie, LEC
Lexicologie, LEC Morfologie, LEC Sintaxă): Pronunciation and intonation; Word
formation, prefixes and suffixes; Definite, indefinite and zero article; Non-finite
verb forms: Infinitive, Gerund, Participle;Direct and Indirect/Reported
speech;Word order and focus. Bibliografie: Alexander, L.G. Right Word, Wrong
Word. Essex: Longman Group UK Limited, 1994; Carter, Roland & McCarthy,
Michael. Cambridge Grammar of English. Cambridge: University Press, 2006;
Chitoran, D. English Phonetics and Phonology. Bucuresti: Editura didactica si
pedagogica, 1977; Makarenko, Tatiana. Contemporary English Phonetics. Cluj,
Editura Echinox, 1998; Misztal, Mariusz. Test Your Vocabulary. Bucuresti, Teora,
1998;Quirk, Randolph & Greenbaum, Sidney. A University Grammar Of English.
Essex: Longman Group UK Limited, 1993; Side, Richard & Wellman, Guy.
Grammar and Vocabulary. Essex: Pearson Education Limited, 2002; Wellman,
Guy. The Heinemann English Wordbuilder. Macmillan Heinemann, 2004.
Tematica: III. Limbaj și comunicare: (Tehnici de comunicare, Comunicare
orală, C.P. Presentation Skills, C.O. Lingvistică și media); Non-verbal
communication forms;Oral presentations and speeches;The language of the press;
newspaper headlines and alteration of meaning; Political correctness and
euphemisms; Bibliografie: Aitchison, Jean. Linguistics. London: Teach Yourself
Books, 2003; Billingham, Jo. Giving Presentations. Oxford University Press,
2003;Bryson, Bill. Mother Tongue. The English Language. London: Penguin
Books, 2009;Neaman, Judith & Silver, Carole. The Wordsworth Book of
Euphemism. England: Wordsworth Editions Ltd, 1995; Pease, Allan & Barbara.
The Definitive Book on Body Language. New York: Random House, 2006;
Pinker, Steven. The Language Instinct. London: Harper Perennial Modern
Classics, 2007;

Pentru posturile de asistent universitar angajat pe perioadă determinată: 1)
dosarul candidatului se punctează cu o notă de la 1 la 10 şi reprezintă o pondere
de 30 % din nota finală, luând în considerare art.20; 2) prelegerea publică a
candidatului se punctează cu o notă de la 1 la 10 şi reprezintă o pondere de 40 %
Descrierea procedurii de concurs din nota finală, luând în considerare art.20 lit.c; 3) proba scrisă a candidatului se
punctează cu o notă de la 1 la 10 şi reprezintă o pondere de 30 % din nota finală;
La toate probele de concurs candidatul trebuie să obţină nota minimă 7.
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Listă documente

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic vacant pe
perioadă determinată candidatul întocmește un dosar care conține, un opis şi cel
puțin, următoarele documente: a) cererea de înscriere la concurs, semnata de
candidat, care include o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea
informațiilor prezentate în dosar (potrivit celor menţionate în Anexa 1 la
metodologia proprie); b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a
candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cat şi
din punctul de vedere al activităților de cercetare științifică; propunerea se
redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre
principalele criterii de departajare a candidaților; c) curriculum vitae al
candidatului în format Europass, tipărit şi în format electronic, semnat de
candidat şi scanate; d) lista de lucrări a candidatului în format tipărit şi în format
electronic, semnată de candidat şi scanată; e) fişa de verificare a îndeplinirii
standardelor universităţii de prezentare la concurs întocmită (potrivit celor
menţionate în Anexa 2 la metodologia proprie); Fişa de verificare este
completată şi semnată de către candidat; f) diploma de doctor şi în cazul în care
diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de
recunoaștere sau echivalare a acesteia, cu excepția celor care se încadrează la art.
10 alin(2): documente de prezentat în original şi copii pentru certificarea
conformităţii cu originalul, potrivit alin.(4) din cadrul acestui articol; g) în cazul
candidatului care nu deţine titlul de doctor documente care atestă calitatea de
doctorand pentru excepţia menţionată la art.10 alin(2); h) rezumatul în limba
română şi într-o limbă de circulație internaţională, a tezei de doctorat, pe
maximum o pagină pentru fiecare limbă, cu excepţia celor care se încadrează la
art.10 alin(2); i) declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică
situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de
incompatibilitate (potrivit celor menţionate în Anexa 3 la metodologia proprie);
j) declaraţia membrilor comisiei de concurs privind respectarea prevederilor art.6
alin.2 din Metodologia proprie pentru ocupare posturilor didactice vacante pe
perioadă determinată în UPM, prin grija președintelui comisiei de concurs de
care aparţine postul didactic scos la concurs (potrivit celor menţionate în Anexa 4
la metodologia proprie); k) diplome care atestă studiile candidatului, în original şi
copii pentru certificarea conformităţii cu originalul, potrivit alin.(4) din cadrul
acestui articol; l) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o
carte de identitate, a pașaportului sau a unui alt document de identitate întocmit
într-un scop echivalent cărţii de identitate ori pașaportului în original şi copii
pentru certificarea conformităţii cu originalul,potrivit alin.(4) din cadrul acestui
articol; m) certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui în original şi
copii pentru certificarea conformităţii cu originalul, potrivit alin.(4) din cadrul
acestui articol; n) dovada deţinerii modulului pedagogic, în original şi copii
pentru certificarea conformităţii cu originalul, potrivit alin.(4) din cadrul acestui
articol, pentru funcţia de asistent universitar; o) maximum 10 publicații, brevete
sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecționate de acesta şi
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, pe CD
se va menţiona conţinutul, numele şi prenumele candidatului şi semnătura
acestuia; p) copertă dosar.

3

Adresa unde se transmite dosarul Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş, str.Nicolae Iorga nr.1, loc.TîrguMureş, jud.Mureş, Sala R14 (Registratura).
de concurs
Comisia de concurs:
Preşedinte:

Conf.univ.dr. Luminița CHIOREAN, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş

Membrii:

Conf.univ.dr. Smaranda ȘTEFANOVICI, Univ. „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Conf.univ.dr. Bianca HAN, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Lector univ.dr. Cristina NICOLAE, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
Lector univ.dr. Corina LIRCA, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş

Membru
supleant:

Lector univ.dr. LAKO Cristian, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş
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