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Funcție CONFERENTIAR UNIVERSITAR 

 
 * ASSOCIATE PROFESSOR 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

   Amenajări baze sportive 
Tehnici de monitorizare a performanței sportive 
Învăţare motrică şi controlul mişcării în educație fizică 
Conducere şi gestionarea de proiecte 
Tehnici şi instrumente pentru  analiza comportamentului motric 
Bazele generale ale atletismului 

 

 * Sports facilities development 
Sports performance monitoring techniques 
Motor learning and motion control in physical education 
Leadership and project management 
Techniques and tools for the analysis of motor behavior 
General basics of athletics 

Domeniu stiintific   STIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCATIEI FIZICE 

 
 * SCIENCE OF SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION 

Descriere post 

 Postul cuprinde discipline de specialitate din planul de învăţământ ale programelor de 

licenţă Educaţie Fizică şi Sport şi Sport şi Performanţă Motrică, a programelor de master 
Performanta in Sport, Organizare si Conducere in Sport, Activitati Motrice Curriculare si 
Extracurriculare şi răspunde unei nevoi de dezvoltare a resurselor umane din domeniul 

Ştiinţa Sportului şi a Educaţiei Fizice. 

 

 * The position includes specialized subjects from the curriculum of the Physical 
Education and Sports and Sports and Motor Performance undergraduate programs, of the 
Master's programs Performance in Sports, Organization and Leadership in Sports, 
Curricular and Extracurricular Motor Activities and responds to a need for resource 
development human from the field of Sports Science and Physical Education. 

Atributiile/activitatile 
aferente 

  1. Activităţi didactice 

 1.1. Activităţi săptămânale  de predare, seminar, proiecte de an, lucrări practice şi de 
laborator 
 1.2. Activităţi cu studenţii (îndrumare lucrări de licenţă, îndrumare practică, activităţi de 
evaluare,  consultaţii,  îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti, îndrumare grupă de 
studenţi, refacere lucrări de laborator) 
 1.3. Activităţi în interesul învăţământului (şedinţe ale departamentului;  comisii pentru 
studenţi pentru finalizare studii,  sesiune cercuri ştiinţifice studenţeşti,  concursuri 
profesionale studenţeşti; comisii la nivelul Departamentului şi Consiliului Facultăţii pentru 
probleme de  cercetare, manifestări ştiinţifice,  planuri de învăţământ,  calitatea 
învăţământului,  concursuri cadre didactice,  fişe discipline, practica, admitere, orarii, 
bibliotecă, investiţii) 
 2. Activităţi  de cercetare 
3. Activităţi de pregătire individuală în domeniile profesional şi ştiinţific 

 

  *1. Didactic activities 
 1.1. Weekly teaching activities, seminar, year projects, practical and laboratory works 
 1.2. Activities with students (undergraduate theses guidance, practical guidance, 
assessment activities, consultations, student scientific circles guidance, student group 
guidance, redoing laboratory work) 
 1.3. Activities in the interest of education (department meetings; committees for students 
to complete studies, student scientific circles session, student professional competitions; 
committees at the level of the Department and the Faculty Council for research issues, 
scientific events, education plans, education quality, teaching staff competitions , subject 
sheets, practice, admission, timetables, library, investments) 
 2. Research activities 
3. Individual training activities in the professional and scientific fields 

Salariul minim de 
incadrare 

4847 lei 

Calendarul concursului  



Data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial 

24.11.2022 

Perioadă înscriere 
24.11.2022  

10.01.2023  
 

Data susținerii prelegerii  27.01.2022 

Ora susținerii prelegerii 10.00 

Locul susținerii 
prelegerii 

  Sala Scolii Doctorale Stiinta Sportului si Educaíei Fizice, Aleea Scolii Normale nr 7, 

Pitesti, Arges, Romania 

   * Hall of the Doctoral School of Sports Science and Physical Education, Aleea 
Normale School No. 7, Pitesti, Arges, Romania 

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

25.01.2023  

1.02.2023  
 

Perioadă comunicare a 

rezultatelor 

2.02.2023  
ora 10.00 

 
 

Perioadă de contestații 
2.02.2023 7.02.2023 

Ora 10.00 

Tematica probelor de 
concurs 

  *   

Propunere pentru dezvoltarea carierei universitare – prelegere publica 

 

  *   

Proposal for the development of the university career - public lecture 

 

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

însemnul  

 

  *   


