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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

PRORECTORAT RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI IMAGINE ACADEMICĂ 

 

A N U N Ţ 

 

Universitatea din Craiova, Prorectoratul Relaţii Internaţionale şi Imagine 

Academică, scoate la concurs două posturi de secretare cu studii superiore în cadrul 

Departamentului de  Relaţii Internaţionale. 

Concursul se va organiza în data de 30.06.2014, ora 10,00, Sala 454, etajul II, din 

Clădirea centrală a Universităţii din Craiova, Strada A.I.Cuza, Nr. 13, Cod 200585 şi va 

consta din trei probe: o probă scrisă (două ore), o probă orală și o probă practică. 
 

Condiţii de ocupare a posturilor: 
 

 studii superioare, licenţă şi master 

 titlul ştiinţific de doctor sau statutul de doctorand reprezintă un avantaj 

 competenţe lingvistice şi stilistice de exprimare corectă (oral şi scris) în limba 

română 

 cunoaşterea a două limbi de circulaţie internaţională, Nivel C1 din Cadrul Comun 

European de Referinţă, atestată prin diplomă universitară ori Certificat de 

Competenţă lingvistică eliberat de o instituţie agreată de Universitatea din Craiova 

(Cambridge,  DALF,  Institutul Goethe, Institutul Cervantes,  Institutul Dante 

Aligheri, TOEFL, Universitatea din Bucureşti, Centrul de Limbi Străine 

Interlíngua de la Universitatea din Craiova) 

 competenţe informatice (MS Office, Photoshop / CorelDraw / Adobe Illustrator 

InDesign, Excel) 

 competenţe şi abilităţi de comunicare şi inter-relaţionare 

 competenţe şi abilităţi de comunicare interculturală 

 cunoştinţe de protocol institutional 

 spirit de iniţiativă, sociabilitate, disponibilitate, capacitate de bună gestionare a 

timpului, capacitate de a lucra în echipă, capacitate de efort intelectual, capacitate 

de gestionare eficientă a situaţiilor de criză 

 implicare  în  proiecte  şi  acţiuni  de  voluntariat,  de  preferinţă  cu  valenţe 

interculturale 

 

Dosarul de concurs trebuie să conţină: 

 cerere de înscriere la concurs 

 copie legalizată după actele de studii 

 copie după cartea de identitate 

 CV EUROPASS în limba română 

 recomandare de la ultimul loc de muncă 

 adeverinţă din care să rezulte vechimea în muncă 

 cazier judiciar 
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 adeverinţă medicală 

 atestate care să dovedească participarea la proiecte şi acţiuni de voluntariat 
 

Dosarele de concurs se depun la Universitatea din Craiova, Clădirea centrală, Strada 

A.I.Cuza, Nr. 13, Etaj II, Sala 430, Secretar Dinu Georgeta până pe data de 

29.05.2014.între orele 8-15. 
 

Rezultatul selecţiei dosarelor va fi afişat pe data de 02.06.2014 pe site-ul Universităţii 

din Craiova (www.ucv.ro). 

Rezultatul concursului va fi afişat pe data de 02.07.2014 

Contestaţiile se pot depune în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor la Sala 

430 din Cladirea centrală a Universităţii din Craiova în intervalul orar 8:00-15:00. 

Soluţionarea acestora se va realiza în termen de maximum o zi lucratoare de la depunere iar 

comunicarea rezultatelor contestatiilor depuse se face prin afisare la aceeasi locatie, imediat 

dupa solutionare.  . 
 

Anexăm bibliografia şi tematica concursului. 

 

 

PRORECTOR, 

 

Prof.univ.dr. Cristiana TEODORESCU 

http://www.ucv.ro/
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- Organizarea şi derularea mobilităţilor de studenţi outgoing în cadrul programului 

ERASMUS 

- Condiții de organizare și desfășurare a deplasărilor externe (altele decât Erasmus) 

o Regulamente Bourses de recherche doctorale et de post-doctorat « Eugen Ionescu » 

o www.auf.org - Site-ul Agenției Universitare a Francofoniei  

o Regulamentul de organizare şi funcţionare al Departamentului de Relaţii Internaţionale al 
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cadrul Programului Erasmus/ în cadrul unor mobilităţi altele decât Erasmus  
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din Craiova, 2012 
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o www.erasmusplus.ro - Site-ul Programului Erasmus+ 

o www.ec.europa.eu - Site-ul Comisiei Europene  

o www.see-burse.ro - Site-ul Programului de burse și cooperare interinstituțională finanțat 

prin mecanismul financiar SEE 

 

 

 

PRORECTOR, 

 

Prof.univ.dr. Cristiana TEODORESCU 
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TEMATICĂ PROBA SCRISĂ ȘI ORALĂ
1
 

 

1. Organizarea internă a UCv şi a DRI. 

2. Strategia UCv în domeniul relaţiilor internationale. Obiective şi priorităţi. 

3. Prezentarea programului Erasmus + . Axe, principii de funcţionare şi organizare. 

4. Sistemul de credite transferabile ECTS. Principii şi aplicare la UCv. 

5. Bursele  Eugen  Ionescu.  Prezentarea  acestui  tip  de  burse,  beneficii  pentru 

cercetarea francofonă. 

6. Prezentarea programului Erasmus. Istoric, performanţe, beneficii. 

7. Acţiuni suport pentru mobilităţile Erasmus+. 

8. Comunicarea şi relaţiile dintre oameni la locul de muncă. 

9. Comunicarea profesională. 

10. Condiţiile de acceptare a cetăţenilor străini la studii universitare în România. 

11. Principii şi strategii ale muncii de arhivare (înregistrarea documentelor, gruparea 

actelor în dosare, inventarierea şi selecţionarea documentelor). 

12. Condiţii de organizare şi desfăşurare a mobilităţilor internationale la Universitatea 

din Craiova. 

13. Modernizarea Învăţământului Superior. Priotităţi ale Comisiei Europene. 

14. Programe finanţate prin Mecanismul financiar SEE. 

 

TEMATICĂ PROBA PRACTICĂ (PE CALCULATOR) 

 

1. Redactarea  unui  corespondențe  într-o  limbă  de  circulaţie  internaţională  

adresată  unei universităţi partenere. 

2. Redactarea în limba română a unui comunicat de presă. 

3. Realizarea  unei  campanii  de  promovare (decsriere, conținuit și realizare 

grafică pe calculator). 

 

 

PRORECTOR, 

 

Prof.univ.dr. Cristiana TEODORESCU 

                                                 
1 La proba orală, candidatul trebuie să formuleze o parte din răspuns într-o limbă străină. 


