Facultatea
Departament

Electronică, Comunicații si Calculatoare
Electronică, Calculatoare si Inginerie Electrică

Poziția în statul de
funcții

14
*14

Funcție

Conferențiar universitar
*Associate professor

Disciplinele din planul
de învățământ

Procesoare digitale de semnal, Procesarea digitală a semnalelor, Limbaje de
descriere hardware
* Digital Signal Processors, Digital Signal Processing, Hardware Descriptions
Languages
Electronică, Calculatoare și Tehnologia Informației

Domeniu stiintific

* Electronics, Computers and Information Technology

Descriere post

Postul cuprinde discipline de specialitate din planul de învățământ al programului de
studii Electronică și Calculatoare si răspunde unei nevoi de dezvoltare a resurselor umane
din domeniul Electronică și Calculatoare
* The post includes specialized from the curriculum of the learning program
Electronics and Computers and responds to a need for human resources development in
the field of Electronics and Computers

Atributiile/activitatile
aferente

1. Activitate didactică (susţinerea orelor de curs şi laborator în conformitate cu
planul de învăţământ şi fişele disciplinelor). 2. Alte activităţi incluse în norma didactică:
examene, teste, verificarea studenţilor pe parcurs, teme de casă, etc.; 3. Îndrumarea
studenţilor pentru elaborarea proiectelor de diplomă (lucrărilor de absolvire);
4.Coordonarea activităţilor practice ale studenţilor; 5. Îndrumare cercetare ştiinţifică
studenţească; 6. Consultaţii; 7. Participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică a
Facultăţii/Departamentului şi publicarea de lucrări ştiinţifice. 8. Pregătire didactică.
* Teaching lectures and project classes according with the learning curriculum and
course description. 2. Other administrative tasks attached to teaching: exams, tests,
assessment of students' paper works, homework, etc. 3. Advising the students for the
diploma projects. 4. Coordination of the practical activities of the students. 5. Mentoring of
scientific student’s research. 6. Consulting. 7. Participation in the faculty/department’s
research activity and publication of scientific papers. 8. Own research and training for
teaching.

Salariul minim de
incadrare

4508 lei salariul de baza minim la care se adaugă 10% spor de solicitare neuropsihică și
1040 lei indemnizație pentru titlul științific de doctor
Nr.

Perioada

Activitatea

05.12.2018

- Publicarea posturilor vacante în Monitorul Oficial, partea a IIIa, nr. 1359/05.12.2019.

2

06.12.201814.12.2018

- Transmiterea datelor de descriere a posturilor scoase la
concurs, în format MSWord, pentru publicarea lor pe site-ul
MEN (http://jobs.edu.ro/index.php) şi al Universităţii din Pitești
(conform HG 457/04.05.2011 cu modificările ulterioare şi
Metodologiei UPIT); posturile trebuie publicate pe site-ul MEN
până la data 14.12.2018.

3

11.12.2018

- Avizarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a
contestațiilor de către Consiliile facultăţilor.

4

13.12.2018

- Avizarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a
contestațiilor de către Consiliul de administrație.

1

Calendarul concursului

5

17.12.2018

- Aprobarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare
a contestațiilor în Senat;
- Emiterea deciziilor de numire a comisiilor de către Rector;
- Publicarea comisiilor numite pe pagina web a universității;

- Transmiterea deciziilor de numire către MEN;
6

05.12.201808.01.2019

- Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul Rectoratului.
- Avizarea dosarelor de către comisia universității de verificare
a îndeplinirii a standardelor minimale și a cerințelor postului.

7

09.01.201915.01.2019

- Avizarea juridică a dosarelor şi publicarea pe site-ul
universității a CV-urilor și fişelor de verificare a standardelor
minimale.
- Comunicarea avizelor juridice către candidați în maxim 48 de
ore de la emitere.

15.01.201919.01.2019

- Anunţarea datei, orei şi locului de desfăşurare a probelor de
concurs. Aceste informații vor fi afişate minim 5 zile lucrătoare.

9

15.01.2019

- Data limită de transmitere a dosarelor la comisiile de concurs.

10

05.02.201910.02.2019

- Perioada de desfăşurare a probelor de concurs.

11

10.02.2019

- Afişarea rezultatelor concursurilor.

12

11.02.201913.02.2019

- Depunerea contestaţiilor.

13

14.02.2019

- Analiza și rezolvarea contestaţiilor.

14

14.02.2019

8

- Acordarea/neacordarea
Consiliile facultăților.

avizelor

asupra

concursurilor

în

- Transmiterea către Consiliul de administrație al universității a
raportului privind concursul.
- Aprobarea/neaprobarea raportului privind concursul de către
Consiliul de administrație și Senatul universității.

15

15.02.2019

- Emiterea de către Rector a deciziilor de numire pe post
începând cu prima zi a semestrului următor.
- Transmiterea către MEN şi CNATDCU a deciziilor şi a
rapoartelor de concurs.

Data publicării anunţului
în Monitorul Oficial
Perioadă înscriere

05.12.2018
05-12-2018
08-01-2019

Data susținerii prelegerii

05-02-2019

Ora susținerii prelegerii

12

Locul susținerii
prelegerii

Universitatea din Pitesti, Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare,
Departamentul de Electronica, Calculatoare si Inginerie Electrica, str. Targul din Vale, nr.
1, Pitesti, corp T, etaj IV, sala T405
* University of Pitesti, Faculty of Electronics, Communications and Computers,
Department of Electronics, Computers and Electrical Engineering, Targul din Vale, no. 1,
Pitesti, building T, floor IV, room T405

Perioadă susținere a
probelor de concurs
Perioadă comunicare a
rezultatelor
Perioadă de contestații
Tematica probelor de
concurs

05-02-2019
10-02-2019
10-02-2019
11-02-2019 13-02-2019
* Propunere de dezvoltare a carierei universitare – prelegere.
* Proposal for academic career development - lecture.

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

