UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE
DEPARTAMENTUL DE DREPT
Postul scos la concurs Lector universitar/Şef de lucrări , Poz. 59
Disciplina postului: - Drept civil. Persoanele; - Drept civil. Dinamica obligaţiilor; - Drept
civil. Teoria generală a obligaţiilor.
Domeniul de competenţă DREPT

FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de
Lector universitar/Şef lucrări/CS III
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 518/18.12.2013

Candidat: TICU MĂDĂLIN-SAVU ,
Data naşterii: 03.12.1981
Funcţia actuală : Asistent universitar
Instituţia: Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale
1. Studiile universitare
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
crt.
1. Universitatea
din
Craiova,
Facultatea de Drept “Nicolae
Titulescu”
2. Universitatea
din
Craiova,
Facultatea de Ştiinţe SocioUmane
2. Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
crt.
doctorat
1. Universitatea din Craiova
(teză de doctorat în cotutelă cu
Université de Bourgogne,
Dijon, Franţa)

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Drept

2000-2004

Licenţiat în
ştiinţe juridice

Filosofie

2006-2009

Licenţiat în
Filosofie

Domeniul
Drept

2004-2011

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni)
4. Grade didactice/profesionale
Nr.
Instituţia
Domeniul
crt.
1. Universitatea din
Drept
Craiova, Facultatea de
Drept şi Ştiinţe Sociale

Titlul ştiinţific
acordat
Doctor în
domeniul Drept

Perioada

-

-

Titlul/postul didactic sau
gradul/postul profesional
13.01.2009 - Asistent
universitar,
prezent
titularizat pe post prin
concurs.
Perioada

2.

3.

4.

Universitatea din
Craiova, Facultatea de
Drept şi Ştiinţe
Administrative
Universitatea din
Craiova, Facultatea de
Drept şi Ştiinţe
Administrative

Drept

Universitatea din
Craiova, Facultatea de
Drept şi Ştiinţe
Administrative

Drept

Drept

01.03.2007 - Preparator univ. drd. ,
13.01.2009
doctorand fără frecvenţă,
titularizat pe post prin
concurs.
01.10.2006 - Preparator
perioadă
01.03.2007
determinată, transferat de
la Doctorat cu frecvenţă
la Doctorat forma de
învăţământ fără frecvenţă
01.10.2004 - Doctorand cu frecvenţă,
asimilat
preparatorilor
01.10.2006
universitari

5. Realizările profesional-ştiinţifice

Relevanţa şi impactul
rezultatelor ştiinţifice ale
candidatului

Din perspectiva rezultatelor ştiinţifice obţinute, menţionez:
-redactarea unei teze de doctorat în cotutelă, teză ce
analizează, din perspectivă juridică şi filosofică,
fundamentele legislaţiei civile, în dreptul român şi în
dreptul francez;
- lucrările ştiinţifice redactate vizează subiecte de
importanţă majoră în domeniul juridic (problematica
Noului Cod civil român; încercarea de redactare a unui cod
civil european; unificarea legislaţiei în materie civilă etc.),
dar şi teme aflate la graniţa dintre Drept, Filozofie şi Ştiinţe
Politice
-publicarea a 3 articole în reviste de specialitate de
circulaţie internaţională recunoscute; publicarea a 7 studii
în reviste de specialitate din ţară; comunicări în cadrul a 13
conferinţe naţionale şi internaţionale, o parte dintre
lucrările acestor manifestări ştiinţifice fiind publicate
bilingv în cadrul unor edituri de prestigiu la nivel naţional;
participarea ca membru al colectivului de autori la
realizarea unei lucrări practice destinată asimilării Teoriei
generale a obligaţiilor; elaborarea a 10 lucrări diverse, în
directă legătură cu domeniul juridic etc.
-o parte dintre lucrările ştiinţifice a fost redactată direct
într-o limbă de circulaţie internaţională, asigurând astfel
impactul cercetării ştiinţifice a autorului.

Capacitatea candidatului de a
îndruma studenţi sau tineri
cercetători şi competenţele
didactice ale candidatului

Capacitatea candidatului de a
conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare

-Candidatul a fost constant implicat în cadrul evaluării
continue a studenţilor, la cursuri şi seminarii, precum şi la
examene.
-Totodată, candidatul a îndrumat studenţii în redactarea
lucrărilor de licenţă şi masteranzii în redactarea lucrărilor
de disertaţie, cu componente de drept comparat şi drept
european.
- În cadrul activităţii sale de coordonator Erasmus,
candidatul a îndrumat studenţii în redactarea documentelor
administrative,
transmiterea
documentelor
către
universităţile partenere, purtarea corespondenţei cu
universităţile partenere, urmărirea situaţiei şcolare a
studenţilor etc.
-Activitatea de cercetare a fost completată prin participarea
candidatului în cadrul colectivelor de redactare şi
implementare a 4 proiecte de cercetare – dezvoltare, pe
bază de contract/grant, în calitate de membru.

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:
- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită:
îndeplinit;
- să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00: îndeplinit;
- să aibă cel puţin 10 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS în
categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe relevante pentru domeniul respectiv (stabilite
de către facultăţi), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din structura postului,
conform CV-ului: îndeplinit.
Indicatori de performanţă

Nr. min.
realizări

Nr.
realizări
candidat

Lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de
CNCSIS în categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe
relevante pentru domeniul respectiv (stabilite de către facultăţi),
inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din
structura postului

10

15

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit.
Semnătura candidatului

