ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI
PROIECTUL DE CERCETARE
”Extindere platforma instituțională de Evidență a studenților
cu modul de plată online”
Pentru implementarea proiectului se scot la concurs posturile următoare:
Nr.
crt.

Postul

Perioada Tarif Nr. de Calificări/
brut de ore
experienţă
salariza lucrate/ necesară
re
luna

Asigură proiectarea modulului Web de
plată online:
- vizualizarea obligațiilor de plată (taxe
de studiu, alte taxe debitoare)
- vizualizarea plăților efectuate și
emiterea de facturi pentru plățile
efectuate
- crearea unei noi obligații de plată
(restanțe, recuperări laboratoare, alte
taxe)
- crarea modulului de plată online
pentru taxele studențești
Asigură proiectarea modulelor din
aplicațiile Evidența Studenților și Taxe
Studenți:
- crearea, la înmatricularea din
admitere, a documentului contabil
aferent plății taxei de școlarizare, cu
păstrarea datei originale a
documentului auto
- creare raportului de taxe din admitere:
necesar pentru distribuirea corectă și
rapidă a sumelor încasate din
admitere între centrele de cost
- crearea raportului pentru detectare
plăți eronate din admitere: necesar
pentru determinarea și rambursarea
rapidă a sumelor plătite incorect de
către candidații din admitere
Studii
Asigură proiectarea modulului Web de
superioare – 3 plată online:
ani Experienta - vizualizarea obligațiilor de plată (taxe
profesionala
de studiu, alte taxe debitoare)
Studii
superioare – 3
ani Experienta
profesionala
specifica – 3
ani

1

Analistprogramator 1

6 luni

165

32

2

Analistprogramator 2

6 luni

145

32

Îndatoriri în proiect

specifica – 3
ani

vizualizarea plăților efectuate și
emiterea de facturi pentru plățile
efectuate
- crearea unei noi obligații de plată
(restanțe, recuperări laboratoare, alte
taxe)
- crarea modulului de plată online
pentru taxele studențești
Asigură suportul logistic pentru
realizarea actualizărilor în aplicațiile
Evidența Studenților și Taxe Studenți
-

Concursul constă în evaluarea dosarelor depuse de către candidaţi; în acest sens fiecare
candidat va depune un dosar de înscriere în format fizic înregistrat la locul depunerii acestuia, care
trebuie să conţină următoarele documente:
 Cerere de înscriere - Cerere inscriere concurs.docx;
 Curriculum vitae în format Europass datat şi semnat pe fiecare pagină în care se va
specifica postul vizat – 2 exemplare;
 Copii ale documentelor relevante pentru dovedirea competenţei anterioare în
implementarea proiectelor.
Perioadele de desfășurare a concursului sunt:







Înscrierea la concurs şi depunerea dosarelor se va face la sala 118 din cadrul Universităţii din
Craiova, în perioada 04.08.2022-05.08.2022, între orele 09:00 – 15:00;
Evaluare dosare de concurs şi publicare rezultate se va face in perioada 06-07.08.2022, pe
baza documentelor depuse, conform fișei de evaluare individuale - Fisa evaluare
concurs.docx;
Depunerea contestaţiilor se va face la Sala 118 din cadrul Universităţii din Craiova, între orele
09:00 – 15:00, în data de 08.08.2022;
Soluţionare contestaţii: 08.08.2022;
Afisarea rezultatelor finale 08.08.2022.
Manager proiect,
Prof. univ. dr. ing. Nicu George BÎZDOACĂ

