
DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ-ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

Concurs pentru ocuparea postului de Asistent universitar      , poz. 32      

Domeniul ştiinţific: tiin ele educa iei  Ș ț ț    

Disciplinele postului:  Practică  pedagogică,  PIP, Psihologia jocului, Fundamentele pedagogiei,  Educa iea timpurie,   ț
Mangementul clasei/grupei, TMI   

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs pentru postul de

Asistent universitar

Candidatul(a): Spătărelu Eliza Mihaela      , Data naşterii: 29      / 03      / 1975      

Funcţia actuală: profesor pentru învă ământul primar   ț    , Data numirii în funcţia actuală: 01      /   

09  / 2014      

Instituţia: coala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Ș     

1. Studiile universitare de licen ăț
Nr.
crt.

Instituţia de învăţământ
superior şi facultatea absolvită

D o m e n i u l Perioada Titlul acordat

1.
Institutul Teologic Adventist
Facultatea de Teologie 
Adventistă
Facultatea de Teologie 
Pastorală

Teologie 1993-1998 Licen iat în Teologieț

2. Institutul Teologic Adventist
Facultatea de Teologie 
Adventistă
Pedagogia Învă ământului ț
Primar colarȘ

tiin e ale educa ieiȘ ț ț 2011-2014 Licen iat Licen iat în ț ț
Pedagogia Învă ământului ț
Primar i Pre colarș ș

1. Studiile universitare de masterat
Nr.
crt.

Instituţia de învăţământ
superior 

D o m e n i u l Perioada Titlul acordat

1 Universitatea Montemorelos tiin e ale educa ieiȘ ț ț 1997-2012 Maste în educa ieț

2. Studiile de doctorat
Nr.
crt.

Instituţia organizatoare de
doctorat

D o m e n i u l Perioada
Titlul ştiinţific acordat

1 Universitatea Bucure tiș
coala Doctorală Psihologie iȘ ș
tiin ele Educa ieiȘ ț ț

tiin e ale educa ieiȘ ț ț 2013-

3. Grade didactice/profesionale
Nr.
crt.

I n s t i t u ţ i a D o m e n i u l Perioada
Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional

1 coala Gimnazial „Mihail Ș
Kogălniceanu”

Învă ământul primar ț 2015 Grad didactic
Definitivat



4. Îndeplinirea standardelor specifice minimale ale Institutului
Nr.
crt .

Indicatori  de performanţă Real izări  candidat

1

Lucrări (Articole/studii) in extenso sau în rezumat,
din domeniul postului, publicate în reviste de 
specialitate sau în volume ale unor manifestări 
ştiinţifice naţionale sau internaţionale – cel puţin 
3

Pentru fiecare lucrare vor fi specificate: titlul lucrării, 
publicaţia, anul apariţiei
1. Youth insertion on Labour Market, Procedia Economics 
and Finance, 2015.
2. Graduates Insertion on Pre-secundary Education Labour 
Market, Journal Plus Education, 2015.
3. Cea mai pre ioasă lec ie, ț ț Păstori a,ț  2015 

Confirm prin prezenta că datele menţionate mai sus sunt reale şi se referă la propria mea activitate profesională şi
ştiinţifică.

Candidat, _____________________________               Data_________________
                                   [semnătura]               

VERIFICAT,

Având  în  vedere gradul  de  îndeplinire  a  standaredelor  Institutului  Teologic  Adventist  de  prezentare la
concursul  de  asistent  universitar,  candidatul(a)_____________________________________________
îndeplineşte / nu îndeplineşte condiţiile de participare la concursul de ocupare a postului vacant, poziţia
nr._________ din statul de funcţii al departamentului.

Comisia de concurs,

Preşedinte comisie _________________________________

Membru__________________________________________

Membru__________________________________________

Membru__________________________________________

Membru__________________________________________

Aviz,

Consilier juridic ____________________________________


