
 

 

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCȚIEI DE DECAN 

 

Tematică 

1. Statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior; 

2. Managementul calității în învățământul universitar; 

3. Promovarea calității în activitatea didactică și de cercetare; 

4. Organizarea programelor de studii universitare; 

5. Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii (licență și masterat); 

6. Structuri și funcții de conducere în Universitate – atribuțiile decanului și ale consiliului 

facultății; 

7. Raporturile ierarhice la nivelul Universității; 

8. Finanțarea universității. 

 

Bibliografie 

1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 87/2006, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calității educației; 

3. Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor 

de învățământ superior (www.aracis.ro/proceduri); 

4. Carta Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (www.utjiu.ro); 

5. Regulamentul de organizare și funcționare a Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-

Jiu (www.utgjiu.ro). 

 

 

 

 

 

 

http://www.aracis.ro/proceduri
http://www.utjiu.ro/
http://www.utgjiu.ro/


 

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCȚIEI DE DIRECTOR 

DEPARTAMENTUL PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII 

 

Tematică 

1. Statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior; 

2. Managementul calității în învățământul universitar; 

3. Promovarea calității în activitatea didactică și de cercetare; 

4. Organizarea programelor de studii universitare; 

5. Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii (licență și masterat); 

6. Evaluarea externă în vederea acreditării instituționale; 

7. Structuri și funcții de conducere în Universitate – atribuții; 

8. Raporturile ierarhice la nivelul Universității; 

9. Proceduri de evaluare a calității. 

 

Bibliografie 

1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 87/2006, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calității educației; 

3. Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor 

de învățământ superior (www.aracis.ro/proceduri); 

4. Carta Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (www.utjiu.ro); 

5. Regulamentul de organizare și funcționare a Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-

Jiu (www.utgjiu.ro); 

6. Regulamentul de organizare și funcționare a DAC. 

 

 

 

 

 

http://www.aracis.ro/proceduri
http://www.utjiu.ro/
http://www.utgjiu.ro/


 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCȚIEI DE DIRECTOR 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

 

Tematică 

1. Statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior; 

2. Managementul calității în învățământul universitar; 

3. Promovarea calității în activitatea didactică și de cercetare; 

4. Organizarea programelor de studii universitare; 

5. Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii (licență și masterat); 

6. Structuri și funcții de conducere în Universitate – atribuții; 

7. Raporturile ierarhice la nivelul Universității; 

8. Formarea continuă a personalului didactic. 

 

Bibliografie 

1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 87/2006, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calității educației; 

3. Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor 

de învățământ superior (www.aracis.ro/proceduri); 

4. Carta Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (www.utjiu.ro); 

5. Regulamentul de organizare și funcționare a Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-

Jiu (www.utgjiu.ro); 

6. Regulamentul de organizare și funcționare a DPPD. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aracis.ro/proceduri
http://www.utjiu.ro/
http://www.utgjiu.ro/


 

 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCȚIEI DE DIRECTOR 

DIRECȚIA CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI MANAGEMENT PROIECTE 

 

Tematică 

1. Statutul personalului didactic și de cercetare din învățământul superior; 

2. Managementul calității în învățământul superior; 

3. Promovarea calității în activitatea didactică și de cercetare; 

4. Organizarea programelor de studii universitare; 

5. Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii (licență și masterat); 

6. Structuri și funcții de conducere în Universitate – atribuții; 

7. Raporturile ierarhice la nivelul Universității; 

8. Finanțarea din proiecte/contracte de cercetare a universității. 

 

Bibliografie 

1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 87/2006, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calității educației; 

3. Ghidul activităților de evaluare a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor 

de învățământ superior (www.aracis.ro/proceduri); 

4. Carta Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (www.utjiu.ro); 

5. Regulamentul de organizare și funcționare a Universității ,,Constantin Brâncuși” din Târgu-

Jiu (www.utgjiu.ro); 

6. Regulamentul de organizare și funcționare a DCDMP. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aracis.ro/proceduri
http://www.utjiu.ro/
http://www.utgjiu.ro/

