
Departamentul de Limbi Moderne Aplicate anunţă organizarea în data de 29.10.2014, 

ora 8,00 concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante (asistent de  limba română ca limbă 

străină, respectiv,( lector univ de  limba română ca limbă străină), pe perioadă 

determinată. 

Condiţiile de înscriere şi de participare sunt următoarele: 

a)  a absolvit doctoratul;  

b) o medie minimă a anilor de studii universitare stabilită de Consiliul facultăţii, 

dar nu mai mică de  8,00;  

c) să fi publicat minim, 3(asistent universitar)/10(lector universitar), lucrări 

(articole, studii) în reviste de specialitate sau  în volume ale unor  manifestări 

ştiinţifice naţionale sau internaţionale; pentru lector universitar, inclusiv suport de 

curs pentru limba română ca limbă străină 

 

În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic, candidatul 

întocmeşte un dosar care conţine următoarele documente:  

 

a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat însoţită de o declaraţie pe 

proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;  

b) curriculum vitae al candidatului în format scris/format electronic;  

d) lista de lucrări a candidatului;  

c) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;  

d) foile matricole, suplimente de diplomă sau situaţiile şcolare eliberate pentru 

fiecare ciclu de studii;  

e) copia cărţii de identitate;  

f) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documente care 

atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;  

g) certificat medical din care rezultă că este apt să desfăşoare activitate didactic;  

 Dosarul de concurs constituit de candidat se depune la secretariatul 

D.L.M.A.,până pe 24.10.2014, ora 14,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBELE DE CONCURS: 

 

ASISTENT UNIVERSITAR: 

 

-probă scrisă,orală-29.10.2014,ora, 9,00 

-probă practică,-29.10.2014, ora, 9,00 

-prelegerea publică,-29.10.2014,ora,12,00 

 

 

LECTOR UNIVERSITAR: 

 

-prelegere didactică,29.10.2014,ora,11,00 

-prelegerea publică,29.10.2014, ora, 13,00 
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