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Descriere
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
10
Asistent universitar
Pedagogie I, DPPD - I
Pedagogie I, DPPD - postuniversitar I
Pedagogie II, DPPD - I
Ştiinţele educaţiei, Management educaţional
Post: Asistent universitar poziția 10, Departamentul pentru Pregătirea
Personalului Didactic.
Disciplinele din structura postului se regăsesc în planurile de învăţământ
ale programelor de formare psihopedagogică din cadrul DPPD.
De asemenea, postul include pe lângă activităţile didactice şi activitate
de cercetare specifică disciplinelor din planul de învăţământ cuprinse în
postul scos la concurs.
Postul este scos la concurs pentru o perioadă determinată de 3 ani.
Norma didactică (disciplinele postului):
Pedagogie I - 18 ore de seminar;
Pedagogie I - 2 ore de seminar;
Pedagogie II - 10 ore de seminar.
Activităţi de cercetare, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare şi fişei postului,
care se va întocmi ca anexă la contractul de muncă.
3724 lei

06.05.2019 – 24.06.2019

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, str. Griviţei
nr.1, Târgu-Jiu, Gorj
10.07.2019
Proba scrisă - ora 1000
Proba orală - ora 1300
11.07.2019
Proba practică - ora 1000
11.07.2019
12.07.2019 – 18.07.2019
Tematică:
1. Pedagogia - știință a educației. Sistemul științelor educației;
2. Consideraţii generale privind limbajul pedagogic;
3. Elemente ale doctrinei pedagogice româneşti raportate la doctrina
pedagogică universală;

4. Educaţia - proces şi produs; finalităţile şi dimensiunile educaţiei;
formele educaţiei;
5. Conţinutul învăţământului.

Descrierea procedurii de
concurs

Lista de documente

Bibliografie:
1. Gorun, A. (coord.), Pedagogie şi doctrine pedagogice. Manual,
Editura Universitaria, Craiova, 2018;
2. Adrian Gorun, Horaţiu Tiberiu Gorun, Un scurt tratat despre
educaţie (Teoria generală şi sociologia educaţiei. Elemente de
memetică), Editura Universitaria, Craiova, 2016;
3. Constantin Cucoş, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2006;
4. Ioan Jinga, Elena Istrate (coordonatori), Manual de pedagogie,
Editura All, Bucureşti, 2006;
5. Ioan Bontaş, Pedagogie, Editura All, Bucureşti, 2001;
6. Gabriela C. Cristea, Pedagogie generală, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2006.
Concursul se derulează în conformitate cu Metodologia cadru de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din
învăţământul superior aprobată prin H.G. nr. 457 din 04.05.2011, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea Educaţiei Naţionale nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Metodologia pentru
ocuparea posturilor didactice şi de cercetare, aprobată în şedinţa
Senatului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu din
31.01.2019.
În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic
candidatul întocmeşte un dosar care conţine următoarele documente:
Al. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat însoţită de 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 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de
departajare a candidaţilor;
A3. curriculum vitae al candidatului în format tipărit (în original, semnat
pe fiecare pagină) 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;
A4. 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 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 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;

Adresa unde se trimite
dosarul de concurs
Comisie

articole/studii publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional
principal; publicaţii în extenso, apărute în lucrări ale principalelor
conferinţe internaţionale de specialitate; alte lucrări şi contribuţii
ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice;
A5. fişa de verificare a îndeplinirii standardelor specifice postului,
completată şi semnată de către candidat, în format tipărit (în original,
semnată pe fiecare pagină);
A6. documente referitoare la deţinerea cel puţin a calităţii de student
doctorand, atestată de institutul de studii doctorale din cadrul unei
instituţii de învăţământ superior acreditată pentru studii postuniversitare
de doctorat printr-o adeverinţă în original care să certifice statutul de
student doctorand în anul universitar în curs la data înscrierii la concurs;
A7. rezumatul tezei de doctorat în limba română şi într-o limbă de
circulaţie internaţională (maximum o pagină pentru fiecare limbă);
A8. 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”;
A9. foile matricole, suplimente de diplomă sau situaţiile şcolare
eliberate pentru fiecare ciclu de studii;
A10. copia cărţii de identitate;
A11. copii după documente care atestă schimbarea numelui, dacă este
cazul (certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui);
A12. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că nu se află în
nicio situaţie de incompatibilitate prevăzută în Legea nr. 1/2011, Legea
Educaţiei Naţionale şi Metodologia-cadru emisă la nivel național;
A13. certificat medical din care rezultă că este apt să desfăşoare
activitate didactică;
A14. lista de referenţi cu datele de contact ale acestora (pentru posturile
de conferenţiar universitar, profesor universitar): cel puțin 3
personalități din domeniul respectiv din țară sau din străinătate,
exterioare UCB, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare
privitoare la calitățile profesionale ale candidatului;
A15. documentul de plată a taxei de înscriere la concurs;
A16. 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);
A17. mapa cuprinzând maximum zece dintre lucrările considerate cele
mai semnificative ale candidatului, în formă scanată pe suport electronic
(CD/DVD). În plus, suportul electronic va cuprinde şi lista de lucrări a
candidatului cf. A4 în format word.
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Str. Unirii, nr. 36,
Târgu-Jiu, județul Gorj

Metodologie

Se încarcă fișiere cu extensia doc, docx sau PDF. Mărimea maximă
acceptată a unui fișier este de 10MB.

