
Facultatea FACULTATEA DE TEOLOGIE, LITERE, ISTORIE ŞI ARTE 
 

Departament LIMBĂ, LITERATURĂ, ISTORIE ŞI ARTE 

Poziția în statul de 

funcții 
 17 

  *17 

Funcție Conferențiar universitar 

  *Associated Professor 

Disciplinele din planul 

de învățământ 

   Educație muzicală contemporană  

          Dirijat cor  
          Sisteme de educație muzicală  

 

 *Contemporary Music Education 

Choir Conducting 
Systems of Music Education 

Domeniu stiintific   Muzică 

  *Music 

Descriere post 

 Conferențiar universitar, poziţia 17 din Statul de functii al Departamentului Limbă, 

Literatură, Istorie și Arte 2021-2022 constă în 11 ore convenționale (curs și seminar), 

conform LEN.  

Postul cuprinde disciplinele Educație muzicală contemporană, Dirijat cor, Sisteme de 

educație muzicală.  

 

 * Associated Professor, position 17 in the Job title list, Department of Language, 

Literature, History and Arts, Faculty of Theology, Letters, History and Arts, 2020-2021, 
conists of 11 conventional hours (course, seminar activities), according to National 
Education Law. This position of professor includes the following disciplines: Contemporary 
Music Education, Choir Conducting, Systems of Music Education. 

Atributiile/activitatile 

aferente 

1.   Activităţi didactice.  

2. Pregătirea şi efectuarea orelor de curs, seminar pentru disciplinele din norma 

didactică.  

3. Pregătirea activităţii didactice.  

4. Verificări, teste, examene şi verificări pe parcurs.  

5. Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă.  

6. Asistenţă la examene.  

7. Îndrumare lucrări de licenţă.  

8. Elaborarea unor materiale didactice.  

9. Activitate de cercetare ştiinţifică.  

10. Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti.  

11. Participare la manifestări ştiinţifice şi artistice.  

12. Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultant şi de 

cercetare ale colectivului.  

13. Activităţi de promovare şi legătura cu mediul socio-economic şi artistic.  

14. Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor. 

 

  * Teaching activities 

2. Preparing and accomplishing the course, practical course, seminar activities related to 

the disciplines of this position. 

3. Designing teaching activities. 

4. Examination, progress assessment, tests, exams. 

5. Tutoring activities related to the disciplines of this position. 

6. Assitance for the final examinations. 

7. Supervision of diploma and dissertation theses. 

8. Designing teaching materials. 

9. Scientific research activity. 

10. Guidance for students participation in scientific seminars and student contests. 

11. Participation in scientific or artistic events. 

12. Participation in administrative, educational, support and research activities performed 

by the department, faculty. 



13. Promotion activities, collaboration with the social, economic and artistic environment. 

14. Other activities aiming to students’ theoretical and practical education. 

Salariul minim de 

incadrare 

SAL_BAZA_2022 4 828 

Spor de stres (10%) 479 

Ind. lun. pt. titlul st. de dr. 950 

BRUT 6 257 

la care se adaugă Indemnazitie hrana 347 lei/luna lucrata integral 

Calendarul concursului  

Data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial 

27.04.2022 

Perioadă înscriere 
Început Sfârşit 

27.04.2022 16.08.2022 
 

Data susținerii prelegerii  02.09.2022 

Ora susținerii prelegerii 12.00 

Locul susținerii 
prelegerii 

  Universitatea din Piteşti 

   * 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

Început Sfârşit 

01.09.2022 07.09.2022 
 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

08.09.2022  
 

Perioadă de contestații 09.09.2022 13.09.2022 
 

Tematica probelor de 
concurs   *Susținerea proiectului de dezvoltare a carierei  

   *  Presentation of the project of career development 
 

 

Notă: Pentru posturile de conferențiar universitar și profesor universitar se vor completa și rubricile cu însemnul  

 
  *   


