
 
                                                                                                                                     

        
          
 
 
 
 

ANUNȚ 
 

Universitatea din Craiova, Departamentul de Cercetare și Management Programe anunță scoaterea la 
concurs a unui post de asistent de cercetare, pe perioadă determinată de 20 de luni, în domeniile Matematică 
- Informatică. 

 
Condiții de participare la concurs 
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

1) Să fie doctori sau doctoranzi în faza finală de susţinere a tezei în unul din domeniile specifice postului 
scos la concurs și să aibe recomandarea conducătorului de doctorat. 

2) Să aibă cunoştinţe şi abilitităţi în domeniile de competenţă solicitate. 
3) Să cunoască bine limba engleză (cunoaşterea unei alte limbi străine reprezintă un atu). 
4) Să ştie să utilizeze calculatorul şi alte tehnologii moderne de comunicare. 
5) Să  aibă experienţă minimă în managementul proiectelor de cercetare. 

 
Înscrierea la concurs 
Dosarele  de înscriere la concurs se depun la sediul Departamentului de Cercetare și Management Programe,  
Clădirea centrală a Universității din Craiova, sala C427, str. Al.I.Cuza nr.13, în zilele lucrătoare, între orele 
9,00-14,00, până pe 13.05.2015. Ele trebuie să cuprindă: 

 Cerere de înscriere la concurs. 
 Copii legalizate după actele de studii (inclusiv după diploma de doctor). Doctoranzii vor atașa 

o adeverință eliberată de școala doctorală. 
 Recomandarea conducătorului de doctorat. 
 CV EUROPASS în limba română. 
 Cazier judiciar. 
 Adeverință medicală. 

Rezultatul selecției de dosare va fi afișat pe 14.05.2015 pe site-ul Universității, www.central.ucv.ro. 
 
Organizarea concursului 
Concursul va consta din două probe: 

1. Proba scrisă, pe 19.05.2015, ora 10 în Clădirea centrală a Universitatii, str. A.I. Cuza nr.13, sala C454  
2. Proba practică, pe 21.05.2015, ora 10 în Clădirea centrală a Universitatii, str. A.I. Cuza nr.13, C454. 

Proba scrisă este eliminatorie, nota minimă de promovare fiind 5,00 (cinci). Nota finală a concursului 
se calculează ca medie aritmetică între nota de la proba scrisă și nota de la proba practică. În cazul în 
care există note finale egale, departajarea se va face în funcție de nota de la proba scrisă 
 
Rezultatele celor două probe vor fi afișate pe site-ul Universității din Craiova (www.central.ucv.ro ) în aceeași 
zi în care s-au desfășurat probele. Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor la 
sala C427, str. Al.I.Cuza nr.13. 
 
Anexăm tematica și bibliografia pentru concurs, precum și fișa postului care vizează în principal activități 
suport pentru centrele și grupurile de cercetare din instituție. Informații suplimentare privind desfășurarea 
concursurilor se pot obține de la Departamentului de Cercetare și Management Programe,  Clădirea centrală a 
Universității din Craiova, sala C427, telefon +40 251 413844. 
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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DEPARTAMENTUL DE CERCETARE SI MANAGEMENT PROGRAME

TEMATICA DE CONCURS

pentru pozitia de asistent de cercetare, domeniile: Matematicl - Informaticl

SUBIECTE GENERALE:

l. Baze de date cu reviste stiintifice: acces, utilizare.
2. Proiecte de cercetare: de unde si cum se pot atrage fonduri pentru cercetare? Cum se scrie un proiect
de cercetare?
3. Cunoqtinle IT: programele informatice specifice editarii lucrarilor de Matematica si Informatica
(Latex,Mactex, etc)
4. Engleza stiintifica specifica domeniilor matematica si informatica
5. Legislatie specificd cercetdrii stiintifice

Bibliografie:

1. Baze de date de pe site-ul Bibliotecii http:/ibiblio.central.ucv.rol
2. Baze de date prin site-ul ANELIS pLUS: http://ww,,v.aneiisplus.roi
3. Programe europene de cercetare: htlp:iiec.europa.er_riprogrammes/horizon2020/
4. Legea Educatiei nationale 112011
5. OM 6560 /20 dec.2012 - in special Anexele I si 2

FORMA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI:

1. Probf, scrisa din subiectele generale (2 ore).
2. Proba practicd din subiectele generale.

CONDUCEREA
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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DEPARTAMENTUL DE CERCETARE SI MANAGEMENT PROGRAME

FI$A INDIVIDUALA A POSTULUI

[. Specificarea postului:
o Denumirea postului: Asistent de cercetare
o Nivelul studiilor: Studii superioare cu doctorat oblinut sau in curs de oblinere (nivel 8 cf.

Clasificdrii Dublin).
o Abilit6{i, calitd{i 9i aptitudini solicitate ocupantului:

- Abilitatea de a asculta gi de a inlelege informa{iile qi ideile, de a genera qi utiliza diferite reguli, de a
aplica deductiv reguli generale unor probleme specifice.
- G6ndire analiticd si criticS, , capacitatea de a lucra eficient in echip[, creativitate gi iniliativd,
integritate gi devotament pentru institufie, aptitudini de comunicare.

II. Descrierea postului - ActivitS{i:

NotS: Reparti{ia orelor/sdptlm6nd se varealiza in func}ie de specificul postului Ei a necesitd}ilor de etapd.
Informa{ii suplimentare la telefon 025 1 .4 13844

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,
Prof.un iv.clr. Radu Clonstantinescu

Nr.crt. de activitateTip Nr.ore/
sintIm6nI

I Activitlfi de Cercetare-Dezvoltare-Inovare:
o Activitdli de cercetare efectivd: intocmire documenta{ii, intre}inere

echipamente, efectuare de mdsurdtori, colectare date, etc.
o Participarea la activitdli de practic[.
o Acordarea de asistenfd tehnicd in realizarea unor lucrf,ri de dizertalie sau

doctorale.
o Tehnoredactarca unor reviste/ articole/ materiale de specialitate.

2 \ctivitS{i de sprijinire a cercetitorilor in derularea proiectelor de cercetare:
o Evidente primare pentru documente (indosariere contracte, regulamente,

copii ale unor documente din proiect).
. intocmirea unor documente, transmiterea gi pf,strarea acestora (referate, state,

rapoarte, etc.).
. Asigurarea fluxului de documente intre coordonator Ei serviciile

administrative ale UCV.
. Spnjin in organizarea unor evenimente, manifestdri ;tiinlifice, expozilii gi

tdrguri.
o Tehnoredactare qi prelucrarea de date pe calculator.
o Intrelinerea de site-uri web sau gestionarea unor baze de date cu informalii

specifice domeniului.
o Spnjin in producerea de prototipuri gi in intocmirea de documentalii pentru

brevetarea unor idei, produse sau servicii.
J Activitifi de administrare qi intrefinere a bazei materiale:

o intocmirea qi menlinerea la zi a documentelor de gestiune pentru baza
materiald din dotarea Centrului de cercetare.

o Intrelinerea gi deservirea echipamentelor gi instalaliilor din dotarea
laboratoarelor de cercetare.

Total ore 40
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