Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de concurs
a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere privind
veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere didactic cât şi din
punct de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde
maxim 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor;
c) curriculum vitae al candidatului, întocmit conform art. 14 al H.G. 457/2011;
d) lista de lucrări a candidatului, întocmită conform art. 15 al H.G. 457/2011;
e) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor UCv de prezentare la concurs, completată şi semnată de către candidat;
f) copia diplomei de doctor şi în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România,
atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia, certificate în conformitate cu originalul de către SecretarulŞef al UCv;
f’) copii ale documentelor care atestă deţinerea calităţii de conducător de doctorat, pentru candidaţii la ocuparea
unui post de profesor universitar, certificate în conformitate cu originalul de către Secretarul-Şef al UCv;
g) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, al tezei de doctorat, pe maximum o
pagină pentru fiecare limbă;
h) declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr.
1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
i) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat sau atestat de recunoaştere,
diplomă de licenţă sau atestat de recunoaştere, diplomă de master sau atestat de recunoaştere, certificate în
conformitate cu originalul de către Secretarul-Şef al UCv;
j) copii ale foilor matricole, suplimente de diplomă sau situaţiile şcolare eliberate pentru fiecare ciclu de studii,
certificate în conformitate cu originalul de către Secretarul-Şef al UCv;
k) copia cărţii de identitate, sau în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt
document de identitate echivalent cărţii de identitate;
l) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documentele care atestă schimbarea numelui certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui, certificate în conformitate cu originalul de către
Secretarul-Şef al UCv;
m) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii;
n) dacă există lucrări care nu sunt disponibile în format electronic sau nu pot fi scanate (e.g. interpretări teatrale
sau muzicale, etc.) se vor depune înregistrări sau fotografii;
o) la dosarul de concurs se ataşează şi un CD/DVD, sau alt suport electronic, cu întreg conţinutul acestuia scanat
(pdf), documentele create de candidat vor fi şi în format word, în vederea transmiterii către comisia de concurs;
p) certificat medical din care rezultă că este apt să desfăşoare activitate didactică;
r) certificat de cazier judiciar;
s) chitanţă taxă de înscriere la concurs, pt. salariaţii UCv se aplica prevederile Contractului Colectiv de Muncă;
t) pentru candidaţii la posturile didactice, care nu au mai predat în învăţământul superior, indiferent de postul
pentru care concurează, şi pentru candidaţii la ocuparea unui post de asistent universitar se solicită prezentarea
unui document oficial care să ateste pregătirea psihopedagogică, după cum urmează:
- Foaia matricolă prin care fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie şcolară, pedagogie, metodica
predării specialităţii şi practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licenţă/absolvire, în
conformitate cu prevederile art. 238(13) din Legea nr. 1/2011.
- Certificat de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, nivelul I şi II, conform Legii nr.
288/2004 şi Ordinul 5745/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare
psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică.
- În conformitate cu art. 14, alin. (1) din metodologia proprie de concurs (www.ucv.ro) şi art. 16, alin. (1) din H.G.
457/2011, candidaţii la posturile de conferenţiar universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3
nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare
instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de
recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului.
- În conformitate cu art. 14, alin. (2) din metodologia proprie de concurs (www.ucv.ro) şi art. 16, alin. (2) din H.G.
457/2011, candidaţii la posturile de profesor universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume
şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze
scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. În cazul domeniilor cu specific
românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar pot proveni şi din partea
unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post
este scos la concurs.
Notă: Fiecare candidat va depune dosarul de concurs în două exemplare

