UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MATEMATICA ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII
DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE
Postul scos la concurs: Lector, Poz. 18
Disciplinele postului: -Geologie generală şi a României;Geomorfosituri; Resursele solului
şi dezvoltarea durabila; Geografia solurilor.
Domeniul de competenţă: Geografie
FIŞA DE VERIFICARE
a îndeplinirii standardelor universitaţii pentru postul de
Lector universitar
publicat in Monitorul Oficial, nr.662 din 24 noiembrie 2014.
Candidat:NEGREANU ŞTEFAN,
Funcţia actuală: Asistent universitar doctor
Instituţia: Universitatea din Craiova

Data naşterii: 08.01.1978

1. Studiile universitare
Nr.
crt.
1
2

Instituţia de învăţământ
superior
Universitatea din
Bucureşti
Universitatea din
Bucureşti

Domeniul

Perioada

Titlul acordat

Geologie

19992003
20032004

Licenţiat în Geologie

Geologie

Master în specializarea Petrologie
şi metalogenie

2. Studiile de doctorat
Nr. Instituţia organizatoare de doctorat
crt.
1
Universitatea din Bucureşti

Domeniul

Perioada

Titlul ştiinţific acordat

Geologie

2007-2013

Doctor în Geologie

3. Studii şi burse post doctorale(stagii de cel puţin 6 luni)
-

-

-

-

-

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
crt.
1
2

Instituţia de învăţământ
superior

Domeniul

Universitatea din Craiova Geografie
Universitatea din Craiova Geografie

Perioada

2005-2009
2009-2014

Titlul/postul didactic
sau gradul/postul
profesional
Preparator
Asistent universitar
doctorand

3

Universitatea din Craiova Geografie

2014-prezent

Asistent universitar doctor

5. Realizările profesional-ştiinţifice
Relevanţa şi
impactul
rezultatelor
ştiinţifice
ale
candidatului

Activitatea ştiinţifică desfăşurată în învăţământul superior s-a concretizat, până
la ora actuală, prin susţinerea tezei de doctorat şi a diverse articole.folosi un
indicator coloristic în estimarea conţinutului de hematit din depozite.
În lucrarea de doctorat a fost folosit aşa numitul indice sau grad de
înroşire(Redness Rating-RR), care cumulează cei 3 parametri ce caracterizează
culoarea în sistemul Munsell(nuanţa, valoarea, croma), într-un singur număr.
Folosind ecuaţia dreptei de regresie obţinută de Torrent(2003), a fost prezentat
conţinutul probabil de hematit cu ajutorul valorilor gradului de înroşire (RR).
Aceasta este a doua încercare la noi în ţară de a folosi un astfel de indice
cromatic(prima încercare este legată de domeniul pedologic) fiind totodată o
primă încercare în domeniul geologic.
O altă contribuţie se referă la clasificarea depozitelor ruditice,din zona studiată
în lucrarea de doctorat, în trei categorii separate pe criterii petrografice precum
şi la unele precizări asupra originii pietrişurilor din depozitele pleistocenului
inferior, acest din urmă aspect având drept consecinţă posibile modificări ale
limitelor de răspândire a unor formaţiuni geologice cunoscute.
Din rezultatele cercetării personale au fost publicate două articole:
NEGREANU Ştefan, Barbara SOARE Clay minerals identified in red
Quaternary deposits, from Cetate area (Dolj County, Romania), using XRD
method ,“Oltenia. Studii si comunicari. Stiintele Naturii”,XXX/2014
NEGREANU Ştefan,The use of IR spectroscopy for the study of red Quaternary
deposits from Valea Lungului area (Dolj County, Romania), “Oltenia. Studii si
comunicari. Stiintele Naturii”,XXX/2014

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

Activitatea desfăşurată până în prezent s-a bazat pe suportul acordat studenţilor
în realizarea lucrarilor de licenţă sau pentru elaborarea de articole pe care
aceştia le-au prezentat la diverse comunicări.
De asemenea am încurajat şi sprijinit participarea studenţilor la activităţi
ştiinţifice precum simpozioane studenţeşti.Am participat la aplicaţii practice pe
teren pe parcursul cărora am încercat abordarea aplicativă a noţiunilor
teoretice.
În plan didactic m-am ocupat de perfecţionarea şi diversificarea metodelor de
predare, evaluare, sistematizare şi fixare a cunoştinţelor în cadrul lucrarilor
practice în vederea susţinerii studenţilor în dobândirea abilităţilor necesare
viitoarelor potenţiale profesii. Lucrările practice/seminariile desfăşurate la
disciplinele Geologie generală şi a Românieii,Paleogeografie,Geografia
solurilor,Geografia Cuaternarului s-a realizat prin metode aplicative utilizând

tehnici de predare bazate pe învăţarea prin problematizare, dezbatere,
descoperire, observaţie dar şi cooperare, adaptare la nivelul cerinţelor,
corectitudine şi promptitudine în relaţiile cu studenţii, calitatea activităţii
didactice reflectându-se şi în evaluarile realizate de către aceştia.
Capacitatea
candidatului
de a
conduce
proiecte de
cercetaredezvoltare
6. Îndeplinirea standardelor universităţii:

-

- să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită: 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
- să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de Consiliul
facultăţii, dar nu mai mică de 8,00: îndeplinit
Indicatori de performanţă
Lucrari publicate în reviste de
specialitate clasificate de
CNCSIS în categoriile A, B+,
B sau în reviste si
conferinţe relevante pentru
domeniul respectiv (stabilite
de catre facultăţi),
inclusiv suport de studiu
pentru disciplina/discipline din
structura postului.

Nr. min.
realizari

Nr. realizari
candidat

10

11

7. Îndeplinirea standardelor facultăţii: îndeplinit
Semnătura candidatului

