
Nume câmp Descriere 

Universitatea Universitatea ｠Constantin ”râncușiを din Târgu-Jiu 

Facultatea Facultatea de Științe ale Educației și Management Public 

Departamentul Litere ;i Stiințe ale Educației 
Poziția în statul de funcții 11 

Funcție Conferențiar universitar 

Discipline din planul de 

învățământ 
Istoria literaturii şi civilizaţiei engleze 1(Romantism), Istoria literaturii 
de limbă engleză (literatura irlandeză), Limba engleză aplicată 1, 
Limba engleză aplicată 2, Limba engleză aplicată 1, Limba engleză 
aplicată 2, Limba engleză aplicată 3, Limba engleză aplicată 4 

Domeniu științific Filologie 

Descrierea postului scos la 

concurs 

Post conferenţiar universitar, poziţia ｱｱ, Departamentul de Litere şi 
Ştiinţe ale Educaţiei - disciplinele din structura postului se regăsesc în 
planurile de învăţământ ale programelor de studii universitare de 
licenţă Limba şi literatura engleză -  Limba şi literatura română şi 
programe de studii de masterat, “dministrarea şi controlul unităţilor 
de învăţământ, şi “dministraţie publică europeană, din cadrul 
facultăţii.  
În plus, oportunitatea concursului pentru poziția ｱ, conferentiar constă 
;i în faptul că unele discipline sunt in planul de învațământ al unuia 
dintre cele mai solicitate programe de studii de licență, Limba şi 
literatura engleză -  Limba şi literatura română, care în perioada 
următoare va fi supus unei proceduri de acreditare  în conformitate cu 
standardele ARACIS.  
Pe de altă parte concursul pentru postul de conferențiar este justificată 
;i de nevoia de dezvoltare sustenabilă a politicii resurselor umane 
orientată pe întărirea cercetării ;tiințifice ca ;i element cheie al 
activităților de predare. 
“vând în vedere standardele “.R.“.C.I.S. privind raportul număr de 
studenţi/număr de cadre didactice, precum şi ponderea cadrelor 
didactice titulare ale instituţiei în domeniul filologie 〉literatura 
engleză《 din totalul cadrelor didactice din statele de funcţii de personal 
didactic, este necesară scoaterea la concurs a postului de conferenţiar 
universitar, poziţia ｱｱ. 

“tribuții Potrivit Legii educaţiei nr. ｱ/ｲｰｱｱ, art.ｲｸｷ, alin. ｱ, norma 
universitară cuprinde╈ norma didactică ;i norma de cercetare. 
Norma didactică 〉disciplinele postului《╈ Istoria literaturii şi 
civilizaţiei engleze ｱ, ｲ ore curs╉ Istoria literaturii de limbă 
engleză 〉literatura irlandeză《, ｲ ore curs╉ Limba engleză aplicată 
ｱ, ｱ,ｵ ore seminar╉ Limba engleză aplicată ｲ, ｱ,ｵ ore seminar╉ 
Limba engleză aplicată ｱ, ｱ,ｵ ore seminar╉ Limba engleză 
aplicată ｲ, ｱ,ｵ ore seminar╉ Limba engleză aplicată ｳ, ｱ,ｵ ore 
seminar╉ Limba engleză aplicată ｴ, ｱ,ｵ seminar╉ ACSL - 
consultatii  2 ore, ICS - indrumare cercuri stiintifice studentesti  
2 ore, AEV - activitati de evaluare  2,5 ore 



 “ctivităţi de cercetare - potrivit Legii educaţiei nr. ｱ/ｲｰｱｱ şi fişei 
postului, care se va întocmi ca anexă la contractul de muncă. 

Salariul de încadrare 2131 lei 

Data publicării anunţului 
în monitorul oficial 

10.05.2016 

Perioada de început și 
sfârșit de înscriere 

10 mai 2016 - 04 iulie 2016 

Data, ziua din săptămână 
și ora susținerii prelegerii 

Miercuri, 20 iulie 2016, ora 10 a.m. 

 

Locul susținerii prelegerii Facultatea de Științe ale Educației și Management Public,Tîrgu-Jiu, 

Gorj, Strada Griviței, nr. ｱ 

Datele de susţinere a 
probelor de concurs, 
inclusiv a prelegerilor, 
cursurilor etc. 
 

Miercuri, 20 iulie 2016, ora 10 a.m. 

Data de comunicare a 
rezultatelor 

20 iulie 2016 

Perioada de început și 
sfârșit de contestații 

21-27 iulie 2016 

Tematica probelor de 

concurs 

Pentru candidaţii proveniţi din învăţământul superior se verifică 
îndeplinirea standardelor minimale obligatorii pentru ocuparea 
postului de conferențiar în conformitate cu OMEN nr. ｴｲｰｴ/ｲｰｱｳ şi cu 
Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare a 
Universităţii "Constantin ”râncuşi" din Târgu Jiu. 
Candidaţii ce provin din afara învăţământului superior susţin ;i o 
probă ce constă în prelegere publică, în prezența comisiei de concurs, 
având următoarea tematică╈ 
Istoria literaturii și civilizației engleze 1 (Romantism) 

• Tintern Abbey, Tourism and Romantic Landscape 
• The Gothic 
• French Revolution む Apocalyptic Expectations 
• Romantic Orientalism/ Oriental Exoticism/ Oriental Fantasy 
• Satanic and Byronic Hero 
Istoria literaturii de limbă engleză 〉Literatura irlandeză《  
• Why did some Irishmen accept the Anglo-Irish Treaty of 1921 
and others rejected it? 
• The World in its Times. Yeats’s Poetic Discourse versus the 
Concept of History 
• From Sheridan Le Fanu’s Carmilla to ”ram Stocker’s Dracula む 
The Origin of the Gothic 
• Yeatsian Standpoint on History in his Autobiographical Work 
• ｠When you are old and grey […] take down this book, and 
slowly readを, W.”.Yeats’s Muse and Curse   



• Irish Studies: Joyce 
• Mythology in some of Yeats’s Plays 
• The Politics of Jonathan Swift - Gulliver’s Travels 
Limba engleză aplicată 

• Beware the Faustian Pact of the Professions 
• Interview for a Job  
• How to Write a Tailored CV  
• Are You Making these Common Résumé Mistakes?  
• How to Manage Job Interview Nerves  
• 9 Do's and Don'ts of Interviewing for a Job Expert Advice  
• EU Professionals Find Plenty of Work in UK 
• Lord ”ell’s Textbook for Old School Public Relations  
• Eurozone Exceeds Hopes in Recovery  
• 50 Leading Business Pioneers  
• Mario Greco, CEO, Generali: a Change of Gear in Italy  
• 7 Girl Bosses Share their Best Career Advice 
• The Trickledown Effect  
• Universities Need to Embrace Entrepreneurship  
• Entrepreneurial Spirit Alive in the Highlands 
• Time to Value Skills of the Next Generation 
• Web Chat: Bryn Panee Burkhart  
• Women in Business め Rei Hasegawa  
• Careless Words Can Cost Careers  
• Employers Brace Themselves for Apprenticeship  Levy  
• Interview: Rosabeth Moss Kander  
• How to Achieve a Work-Life Balance  
 

Bibliografie: 

1. *** The Oxford Illustrated History of English Literature, Ed. by 
Pat Rogers, Oxford University Press, 1990 
2. Andrew Sanders, The Short Oxford History of English 
Literature, Oxford University Press, 2000 
3. *** The Cambridge History of English and American Literature, 
New York, Bartleby, 2000 
4. Yeats, W.B., Selected Plays, Ed. Richard Allen Cave, Penguin 
Books, 1997. 
5. Yeats, William ”utler. “utobiographies. William H. O’Donnel 
and Douglas N. Archibald Eds. New York: Scribner, 1999.  
6. Yeats, William Butler. The Collected Poems of William Butler 
Yeats. London: Macmillan Publishing Limited, 1985. 
7. Brady, Margery. The Love Story of W.B. Yeats and Maud 
Gonne. Dublin: Colour Books, Ltd. 1990. 
8. Pia Teodorescu-Brînzeu, The Eighteenth Century Novel, 
Timi;oara, ｱｹｸｳ 
9. “na Cartianu, Istoria Literaturii Engleze, ”ucure;ti, ｱｹｶｷ 
10. http://www.ft.com 
 



Descrierea procedurii de 

concurs 

Metodologia cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi 
de cercetare vacante din învăţământul superior aprobată prin H.G. nr. 
ｴｵｷ din ー ｴ.ｰｵ.ｲｰｱｱ, cu modificările ulterioare, Legea educaţiei naţionale 
nr. ｱ/ｲｰｱｱ, cu modificările ulterioare şi Metodologia pentru ocuparea 
posturilor didactice şi de cercetare a Universităţii "Constantin 
”râncuşi" din Târgu Jiu. 

Lista de documente În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post 
didactic candidatul întocmeşte un dosar care conţine următoarele 
documente:  
“l. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat care va 
include o declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea 
informaţiilor prezentate în dosar╉  
A2. propunerea de dezvoltare a carierei universitare a 
candidatului, atât din punct de vedere didactic, cât şi din punct 
de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică╉ propunerea se 
redactează de către candidat, cuprinde maxim ｱｰ pagini şi este 
unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor╉  
“ｳ. curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format 
electronic care trebuie să includă informaţii despre╈ studiile 
efectuate şi diplomele obţinute╉ experienţa profesională şi 
locurile de muncă relevante╉ informaţii despre proiectele de 
cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect sau 
în care a activat ca membru, indicându-se pentru fiecare sursa de 
finanţare╉ informaţii despre premii sau alte elemente de 
recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului╉  
“ｴ. lista de lucrări ale candidatului în format tipărit 〉în original, 
semnat pe fiecare pagină《. Lista completă de lucrări ale 
candidatului va fi structurată astfel╈ lista celor maximum ｱｰ 
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 în lista completă de lucrări ale candidatului╉ 
teza sau tezele de doctorat╉ brevete de invenţie şi alte titluri de 
proprietate industrială şi intelectuală╉ cărţi şi capitole în cărţi╉ 
articole / studii publicate în reviste din fluxul ştiinţific 
internaţional principal╉ publicaţii in extenso, apărute în lucrări 
ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate╉ alte 
lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul 
creaţiei artistice╉  
“ｵ. fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice 
postului, completată şi semnată de către candidat, în format 
tipărit 〉în original, semnată pe fiecare pagină《╉ 



“ｶ. documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor 〉copia 
legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de 
doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de 
recunoaştere sau echivalare a acesteia, în copie legalizată, sau 
copia după Ordinul de ministru care confirmă acordarea titlului 
de doctor);  
“ｷ. rezumatul tezei de doctorat în limba română şi într-o limbă 
de circulaţie internaţională 〉maximum o pagină pentru fiecare 
limbă╉  
“ｸ. alte diplome care atestă studiile candidatului╈ copii ale altor 
diplome care atestă studiile candidatului 〉diplomă de 
bacalaureat, licenţă, master/studii aprofundate, certificatul ce 
atestă pregătirea psihopedagogică《 sau, în cazul în care 
diplomele originale nu sunt recunoscute în România, atestatele 
de recunoaştere sau echivalare a acestora╉ copii după alte 
diplome care atestă studiile candidatului. Copiile se semnează de 
candidat pentru certificare „conform cu originalulを╉  
A9. foile matricole, suplimente de diplomă sau situaţiile şcolare 
eliberate pentru fiecare ciclu de studii;  
“ｱｰ. copia cărţii de identitate╉  
“ｱｱ. copii după documente care atestă schimbarea numelui, dacă 
este cazul 〉certificat de căsătorie sau dovada schimbării 
numelui); 
“ｱｲ. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că nu se află 
în nicio situaţie de incompatibilitate prevăzută în Legea nr. 
ｱ/ｲｰｱｱ, Legea Educaţiei Naţionale şi Metodologia-cadru emisă la 
nivel national; 
A13. certificat medical din care rezultă că este apt să desfăşoare 
activitate didactică╉  
“ｱｴ. lista de referenţi cu datele de contact ale acestora 〉pentru 
posturile de conferenţiar universitar, profesor universitar《╈ cel 
puțin ｳ personalități din domeniul respectiv din țară sau din 
străinătate, exterioare UC”, care au acceptat să elaboreze scrisori 
de recomandare privitoare la calitățile profesionale ale 
candidatului; 
“ｱｵ. documentul de plată a taxei de înscriere la concurs╉ 
“ｱｶ. declaraţie de asumare a răspunderii, în original 〉olograf《 
semnat de candidat 〉declaraţia trebuie să afirme corectitudinea 
datelor din dosar şi faptul  că acestea se referă la propriile 
activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând 
consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare); 



“ｱｷ. mapa cuprinzând maximum zece dintre lucrările 
considerate cele mai semnificative ale candidatului, în formă scan 
pe suport electronic (CD).  
A18. Certificatul ce atestă pregătirea psihopedagogică 
În plus, suportul electronic va cuprinde şi lista de lucrări a 
candidatului cf. A4 în format word. Dosarul va avea pagină de 
garda ;i opis. 

Adresa unde se trimite 

dosarul de concurs 

Universitatea "Constantin ”râncuşi" din Târgu-Jiu, Str. Unirii, nr. 36, 
Târgu-Jiu, județul Gorj 

Comisie  

Metodologie Se încarcă fișiere cu extensia doc, docx sau PDF. Mărimea 
maximă acceptată a unui fișier este de ｱｰM”. 

 

 


