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FACULTATEA DE TEOLOGIE ADVENTISTĂ 

Departamentul Teologie-Asistenţă socială-Litere-Ştiinţele educaţiei 

 

 

 

POSTUL DIDACTIC VACANT  

SCOS LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ  
pentru anul universitar 2015-2016 

 

Postul didactic: Asistent universitar, poz. 32 
 

a) Disciplinele din planul de învățământ 

Practica pedagogică - învăţăm. preşc. I: lucrări practice, (2 ore)/săptămână în semestrul I 

Practica pedagogică - învăţăm. preşc. II: lucrări practice, (2 ore)/săptămână în semestrul II 

Practica pedagogică - învăţământ primar I: lucrări practice, (2 ore)/săptămână în semestrul I 

Practica pedagogică - învăţământ primar II: lucrări practice, (2 ore)/săptămână în semestrul II 

Practică pedagogică - învăţăm. preşc. III: lucrări practice, (2 ore)/săptămână în semestrul I 

Practică pedagogică - învăţăm. preşc. IV: lucrări practice, (2 ore)/săptămână în semestrul II 

Practică pedagogică - învăţământ primar III: lucrări practice, (2 ore)/săptămână în semestrul I 

Practică pedagogică - învăţământ primar IV: lucrări practice, (2 ore)/săptămână în semestrul II 

Pedagogia învăţământului primar: seminar, (1 oră)/săptămână în semestrul II 

Psihopedagogia jocului: seminar, (1 oră)/săptămână în semestrul I 

Fundamentele pedagogiei: seminar, (1 oră)/săptămână în semestrul II 

Educaţie timpurie: seminar, (1 oră)/săptămână în semestrul I 

Managementul clasei/grupei: seminar, (1 oră)/săptămână în semestrul II 

Teoria şi metodologia instruirii: seminar, (2 or2)/săptămână în semestrul I 

 

Toate activitățile se susțin la programul Pedagogia învățământului primar și preșcolar. 

 

b) Descrierea postului 

Postul didactic de asistent universitar, poz. 32, domeniul ştiinţific științe ale educației, are 40 de 

ore fizice/săptămână și cuprinde: 

- norma didactică de 11,50 ore convenţionale; 

- normă de cercetare; 

- îndrumare/tutorat studenţi; 

Ocuparea acestui post solicită studii de specialitate în domeniul științe ale educației. 

Titularul postului este subordonat direct directorului de departament şi colaborează cu colegii din 

departament. 

 

c) Atribuţii/activităţi aferente postului 

 

Componenta didactică: 

- susţinerea seminarelor aferente disciplinelor din post; 

- coordonarea activităților de practică pedagogică a studenților; 

- consultații pentru studenți în vederea realizării lucrărilor de licență; 

- activităţi de îndrumare a cercetării ştiinţifice studenţeşti; 

- evaluarea activităţilor studenţilor (examene finale, verificări pe parcurs, examene parțiale, 

referate) 

- activităţi de asistenţă la examene şi alte forme de evaluare a studenţilor;  
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- consultații săptămânale (minim 2 ore) pentru activitățile incluse în normă; 

- activităţi de tutorat. 

 

Componenta de cercetare științifică și de dezvoltare a carierei:  

- elaborarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice în domeniul aferent disciplinelor din post; 

- participarea la elaborarea de lucrări ştiinţifice în domeniile de interes ale departamentului; 

- pregătire individuală (autoperfecționare), inclusiv perfecționarea propriei pregătiri pedagogice; 

- participarea la conferințe, simpozioane, congrese ș.a. în domeniul de activitate sau în domenii 

complementare;  

- participarea la elaborarea de cursuri, teste, aplicații, ghiduri de studiu, etc. 

 

d) Condiții de înscriere la concurs 

Pentru postul de asistent universitar, poz. 32, sunt prevăzute următoarele cerințe: 

- Candidatul trebuie să dețină specializare atestată prin acte de studii: licență, master, doctorat 

în domeniul Științe ale educației; 

- Deținerea diplomei de doctor sau doctorand (cf. art. 301 din LEN nr. 1/2011); 

- Publicarea a minimum 3 lucrări (articole, studii), în extenso sau în rezumat, în reviste de 

specialitate sau în volume ale unor manifestări științifice naționale sau internaționale. 

 

e) Calendarul concursului 

28.05.2015 – Hotărârea Senatului privind înființarea postului și ocuparea prin concurs 

28.07.2015 – Publicarea postului didactic pe site-ul propriu și la avizierul Facultății 

28.07.2015 - 11.09.2015 – Perioada de înscriere la concurs 

14.09.2015 - 15.09.2015 – Transmiterea dosarelor către membrii comisiei de concurs 

16.09.2015 - 17.09.2015 – Perioada de susținere a probelor de concurs 

17.09.2015 - Publicarea rezultatului concursului pe pagina web 

18.09.2015 - 24.09.2015 – Depunerea contestațiilor 

25.09.2015 – Avizarea raportului comisiei de concurs de către Consiliul Facultății și Senat; 

Decizia Rectorului privind numirea pe post 

 

f) Probele de concurs și calendarul desfășurării acestora 

Proba 1: Verificarea dosarului de concurs și a îndeplinirii standardelor - 17.09.2015, ora 9:00 

Proba 2: Proba scrisă din tematica și bibliografia aferentă - 17.09.2015, ora 10:00 

Proba 3: Prelegere publică de 45 de minute - 17.09.2015, ora 13:00 

 

Toate cele 3 probe se vor desfășura la sediul Institutului Teologic Adventist din Cernica, șos. 

Decebal, nr. 11-13, Sala de consiliu. 

 

g) Tematica şi bibliografia pentru proba scrisă 

 

Tematica de concurs: 

 
1. Obiectivele educaţionale şi operaţionalizarea lor 

2. Activitatea în învăţământul preşcolar şi lecţia în învăţământul primar-abordare comparativă 

3. Proiectarea activităţii didactice şi evenimentele lecţiei 

4. Periodizarea vârstelor ca sprijin în educaţia timpurie 

5. Rolul jocului în dezvoltarea copilului 

6. Comparaţie între jocul didactic din grădiniţă  şi jocul didactic utilizat în învăţământul primar 

7. Evaluarea performanţelor educaţionale ale preşcolarului prin intermediul jocului 

8. Conceptul de pregătire pentru şcoală-conţinut; intersecţia competenţelor cu dezvoltarea 

copilului 

9. Modalităţi de evaluare tradiţională şi modernă în învăţământul primar 

10. Organizarea grupei de preşcolari în funcţie de tipul de activitate desfăşurat 

11. Dificultăţi în managementul clasei de elevi – rezolvarea conflictelor minore 
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Bibliografia: 

 

Cucoş, C. (coord), Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, Iaşi: 

Polirom,2008 

Dumitrana,M., Cum creşte un pui de om. Etape şi repere psihologice în dezvoltarea  copilului, 

2011, Bucureşti:Compania, 2011 

E. Georgescu, Forme de organizare a procesului de instruire, revista Psihopedagogia copilului 

nr.2/2003,.Craiova:Reprograph   

Manolescu, M., Teoria şi metodologia evaluării, Bucureşti:Editura Universitară, 2010 

Mogonea,Fl. (coord.) Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii.  

Abordări teoretice actuale în vederea pregătirii pentru examenele de definitivat şi gradul II., 

Piteşti: Paralela 45, 2014 

D. Potolea et al. (coord.) Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru definitivat şi gradul didactic 

II, Iaşi:Polirom, 2008 

Tomşa, Gh., Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Bucureşti:Coresi, 2005 

 

 

h) Descrierea procedurii de concurs 

 

1. Concursul va consta în analiza dosarului în vederea îndeplinirii standardelor, într-o probă 

scrisă cu o durată de 2 ore din tematica și bibliografia aferentă (cea indicată în prezentul 

document și afişată o dată cu publicarea anunţului) şi în susţinerea unei prelegeri publice de 45 

de minute în care candidatul va expune cele mai semnificative rezultate profesionale 

anterioare și planul său de dezvoltare a carierei universitare. În cadrul acestei probe candidatul 

va răspunde întrebărilor din partea comisiei și a publicului. 

 

2. Membrii comisiei vor analiza fiecare în parte CV-ul candidatului, Fișa de verificare a 

îndeplinirii standardelor și publicațiile sale depuse la dosarul de concurs, întocmind un referat 

evaluativ. Cele 2 probe ale concursului vor fi evaluate de către fiecare membru al comisiei cu 

un punctaj de la 10 la 1, punctajul probei reprezentând media aritmetică, nerotunjită, a 

acestora. Vor fi nominalizaţi/promovați candidaţii care au obţinut cel puţin 8 puncte la fiecare 

probă.   

 

3. Pe baza acestor probe şi în urma analizei dosarului de concurs al fiecărui candidat, membrii 

comisiei de concurs decid, prin vot secret, ierarhia candidaţilor şi nominalizează candidatul 

care a întrunit cele mai bune rezultate. Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un raport 

asupra desfăşurării concursului, cu concluzii de recomandare a candidatului care a obţinut 

votul a cel puţin 3 membri ai comisiei. Raportul asupra concursului se aprobă şi se semnează 

de către toţi membrii comisiei, inclusiv de preşedintele comisiei. 

 

4. Rezultatul concursului se publică pe pagina web a concursului, conform calendarului aprobat 

de Senat. 

 

5. În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor 

legale de concurs, acesta poate formula contestaţie în termen de 5 zile de la publicarea 

rezultatului concursului. Contestaţia se formulează în scris, se înregistrează la registratura ITA 

şi se soluţionează de comisia de concurs, în termen de cel mult 30 de zile de la data expirării 

termenului de contestaţie. 

 

6. Consiliul facultăţii analizează respectarea procedurii de concurs şi acordă sau nu avizul său 

raportului asupra concursului, prin vot nominal secret. Ierarhia candidaţilor stabilită de 

comisia de concurs nu poate fi modificată de Consiliul facultăţii. 

 

7. Senatul Institutului analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia ITA şi 

aprobă sau nu, prin vot deschis, cu majoritate simplă, raportul asupra concursului. Ierarhia 

candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de Senat. 

 

 

http://scholar.google.com/scholar?cluster=13078736695988691068&hl=en&oi=scholarr
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i) Lista cu documentele care trebuie depuse în dosarul de concurs  

 

I: MAPA DE DOCUMENTE: 

 

1. opis (vezi formular FormCD01Opis); 

 

2. cererea de înscriere la concurs, înregistrată în termenul legal de înscriere, semnată de 

candidat şi  datată (conform formular FormCD02Cerere); 

 

3. declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar 
(vezi formular FormCD03DeclVerid); 

 

4. o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului/candidatei, atât din punct 

de vedere didactic, cât şi din punctul de vedere al activităților de cercetare științifică (cuprinde 

maximum 10 pagini). Structura propunerii va fi următoarea: 

a)  Motivaţia alegerii carierei universitare; 

b)  Formarea profesională; 

c)  Rolul pregătirii psiho-pedagogice în cariera didactică; 

d)  Realizări în domeniul materialelor didactice; 

e)  Preocupări şi rezultate în cercetarea ştiinţifică; 

f)  Cunoaşterea celor mai relevante realizări din  ţară  şi străinătate din domeniul postului 

pentru care candidează; 

g)  Recunoaşterea naţională şi internaţională; 

h)  Preocupări şi perspective în dezvoltarea carierei universitare; 

 

5. curriculum vitae al candidatului, semnat şi datat, în format tipărit şi în format electronic; 

CV-ul trebuie să includă:  

a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;  

b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă;  

c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare în care a fost / este membru sau 

pe care le-a condus ca director de proiect, în cazul în care există astfel de proiecte 

sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării  şi 

principalele publicaţii sau brevete rezultate;  

d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice 

ale candidatului;   

 

6. lista de lucrări ale candidatului, semnată şi datată, în format tipărit şi în format electronic, 

structurată astfel: 

a) lista completă de lucrări, dintre care, în extras, 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) brevetele de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială şi intelectuală;  

d) cărţi şi capitole din cărţi;  

e) articole/studii în extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional 

principal;  

f) publicaţii în 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 ITA de prezentare la concurs, completată şi 

semnată de către candidat, în format tipărit şi în format electronic; (formularul 

FormCD04FisaAsist) 

 

8. copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este 

recunoscută în România, atestatul de recunoaștere sau echivalare a acesteia (În cazul în care 

candidatul este student-doctorand trebuie să prezinte o adeverință din care să reiasă această 

calitate și anul de studii); 
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9. rezumatul tezei de doctorat, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe 

maximum o pagină pentru fiecare limbă – valabil pentru candidații cu titlul de doctor. 

Candidatul care are calitatea de student-doctorand va prezenta o introducere în tema de 

doctorat, redactată în limba română, pe cel mult o pagină. 

 

10.  declaraţie pe propria răspundere a candidatului 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; (Vezi formularul FormCD05DeclIncomp) 

 

11.  copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului: 

a) diploma de bacalaureat; 

b) diploma de licenţă şi foaia matricolă / suplimentul la diplomă; 

c) diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă/suplimentul la diplomă); 

d) copii după alte diplome care atestă studiile candidatului; 

În cazul în care diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele de recunoaştere 

sau echivalare a acestora. 

 

12.  copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a 

paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de 

identitate ori paşaportului; 

 

13.  copia legalizată a certificatului de naştere; 

 

14.  copia legalizată după certificatul de căsătorie sau dovada schimbării numelui, în cazul în 

care candidatul(a) şi-a schimbat numele; 

 

15.  avizul Uniunii de Conferinţe a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea; 

 

II. MAPA DE LUCRĂRI 

 

16.  maximum 10 publicații, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format tipărit şi 

electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările 

profesionale proprii; 

 

Dosarul de concurs se întocmeşte într-un singur exemplar, într-un dosar cu şină. 

Pentru coperta dosarului se va utiliza formularul tip FormCD07CopertDosConc. 

Documentele în format electronic, solicitate la punctele 5, 6, 7, 16, se vor depune pe un singur CD/DVD, ataşat la 

dosar şi marcat cu numele candidatului. 

 

Adresa pentru depunerea dosarelor de concurs :  

INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST 

077035 Cernica, jud. Ilfov, Şos. Decebal, nr. 11-13 

Secretariat (persoana de contact Cristian Niculiţă) 

 

Datele privind desfășurarea concursului didactic, consemnate în acest document, au fost aprobate în ședința 

Senatul Institutului din data de 23.07.2015, cf. Hotărârii nr. 2. 

 

 

Decan, 

Conf.  univ. dr. Roxana PARASCHIV 


