
Notă: Anunțurile referitoare la posturile de conferențiar universitar, profesor universitar, cercetător științific gradul II si 
cercetător științific gradul I vor fi completate și cu informațiile în limba engleză 

Universitatea UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ  VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

 

Facultatea Facultatea de Agricultură 

Adaugă facultate nouă 

Nume facultate  

  

  
 

 

Departament Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic 

Adaugă departament nou 

Nume departament  

  

  
 

 

Poziția în 

statul de 

funcții 

 Pozitia I/B/6  * 

 

  * 

Funcție Lector 

Disciplinele din 

planul de 

învățământ 

 Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei+ Teoria şi metodologia curriculumului 

Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluarii * 

 

  * 

Domeniu 

stiintific 
Ştiinţele Educaţiei 

Descriere post  Postul de lector universitar, pozitia I/B/6 are in componenta: 



- 4 ore de curs pe săptămână la disciplina  

 Pedagogie II -Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluarii (anul II semestrul I) 

-2 ore de curs pe săptămână la disciplina 
 Pedagogie I Fundamentele Pedagogiei+ Teoria şi metodologia curriculumului (anul I, semestrul 2); 
-12 ore seminar pe săptămână la disciplina de Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei+ 
 Teoria şi metodologia curriculumului  (anul I, semestrul 2);* 

 

  * 

Atributiile/acti

vitatile 

aferente 

 Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru disciplinele de Fundamentele 
Pedagogiei+Teoria  
şi metodologia curriculumului şi  Teoria şi Metodologia Instruirii+Teoria şi Metodologia Evaluării conform 
descrierii  postului; 
Întocmirea fişelor disciplinelor şi a programelor analitice; 
Evaluarea studenţilor prin examen scris; 
Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă; 
Îndrumare lucrări de licenţă; 
Elaborarea materialelor didactice; 
Activitate de cercetare ştiinţifică; 
Participare la manifestări ştiinţifice; 
Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare ale colectivului; 

Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor * 

 

  * 

Salariul minim 

de incadrare  lei * 

Calendarul 

concursului 
Prezentat pe www.usamvcluj.ro 

Data publicării 
anunţului în 
Monitorul Oficial 

28.04.2015 * 

Perioadă 
înscriere 

Început Sfârșit 

2015.04.28 (YYYY-MM-DD)  *  2015.06.12 (YYYY-MM-DD)  *  
 

Data susținerii 
prelegerii 

2015.07.02 (YYYY-MM-DD) * 

Ora susținerii 
prelegerii 

09:00 (HH-MM) * 

Locul susținerii 

prelegerii 
 DPPD * 



 
  * 

Perioadă 
susținere a 
probelor de 
concurs 

Început Sfârșit 

2015.06.30 (YYYY-MM-DD)  *  2015.07.02 (YYYY-MM-DD)  *  
 

Perioadă 
comunicare a 
rezultatelor 

Început Sfârșit 

 (YYYY-MM-DD)  *  
 (YYYY-MM-DD)  *  

 

Perioadă de 
contestații 

Început Sfârșit 

2015.07.06 (YYYY-MM-DD)  *  2015.07.10 (YYYY-MM-DD)  *  
 

Tematica 

probelor de 

concurs 

 Tematica 

Conceptul de educabilitate şi factorii dezvoltării personalităţii 
Finalităţi macro şi microstructurale ale educaţiei 
Interdependenţa formelor de educaţie 
Autoeducaţia-metode şi tehnici de autoinstruire 
Componentele educaţiei-educaţia morală   
Componentele educaţiei-educaţia intelectuală  
Componentele educaţiei-educaţia fizică  
Componentele educaţiei-educaţia profesională  
Metodologie didactică 
Evaluarea didactică 
Bibliografie 
Cristea Gabriela – Pedagogie generală, Ed.  Didactică şi Pedagogică,R.A, Bucureşti, 2008 
Cucoş, C. - Pedagogie, Ed. Polirom, Iaşi, 2000 
Jinga, I., Istrate Elena – Manual de Pedagogie, Ed.All, 2001 
Ionescu, M.- Instrucţie şi educaţie,Ed.Garamond S.R.L., 2003 
Neacşu, I. – Metode şi tehnici de învăţare eficientă., Ed.Militară, Bucureşti, 1990 

 
 *  

Adaugă fișier nou tematica

 

 

  *  

Adaugă fișier nou tematica probe 

 

Descrierea 

procedurii de 

concurs 

 09--09.45 – prelegere publică în care candidatul prezintă 

cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul 
de dezvoltare al carierei universitare.  

09.45-10 – sesiune de întrebări din partea comisiei 
11-11.50 – susţinerea publică pe durata a 50 de minute a unui 
curs, respectiv a unei prelegeri, pe baza unui subiect anunţat cu 
72 ore înainte, din tematica concursului.  
11.50-12 – sesiune de întrebări din partea comisiei 
13-13.50 – probă practică, specifică postului –lucrare practică cu 
studenţii.  
11.50-12 – sesiune de întrebări din partea comisiei 
Urmează : stabilirea de către comisie a ierarhiei candidaţilor şi 
nominalizarea candidatului cu cele mai bune rezultate ; 
redactarea de către fiecare membru al comisiei de concurs a 

Adaugă 
fișier nou 
procedura 
concurs 



referatului de apreciere pentru fiecare candidat; întocmirea de 
către preşedintele comisiei a unui raport asupra concursului, pe 
baza referatelor de apreciere  
redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu 
respectarea ierarhiei candidaţilor decisă de comisie – aprobarea 
prin decizia comisiei de concurs a raportului asupra concursului 
întocmit de preşedinte - semnarea raportului concursu-lui 
aprobat de către membrii comisiei de concurs şi de către 
preşedintele comisiei - prezentarea spre avizare de către Consiliul 
facultăţii/Senatului a raportului asupra concursului 
 * 

 

 

  *  

Adaugă fișier nou procedura concurs

 

Lista 

documente 
 http://www.usamvcluj.ro/index.php/documente-publice/posturi-didactice/8-despre-usamv/395-

posturi-dosar-2014 * 

 

  * 

Adresa unde 

se transmite 

dosarul de 

concurs 

 USAMV Cluj-Napoca, secretariat rectorat* 

 

  * 

Comisie  

Adaugă comisie nouă 

Nume:  
 Preşedinte: Prof.dr.Marian Mihaiu-director DPPD, USAMV Cluj-Napoca  

 

  

Membrii:  
  Conf. dr. Cătălin Glava-director DPPD, UBB Cluj-Napoca 

                          Şef lucr. dr. Nicoleta Gudea 

                          Şef lucr. dr. Mirela Fărăgău 

                          Şef lucr.dr. Ioana Roman 



 
Membrii supleanţi: Prof.dr. Ionel Papuc 

                 Şef lucr.dr. Tunde Giurgiuman 

                     Prof. dr. Florica Matei 

 

  
 

 

 


