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Funcție LECTOR UNIVERSITAR 

Disciplinele din planul 
de învățământ 

 Psihopedagogia copilului cu dificultăți de învățare; Fundamentele psihopedagogiei 

speciale. 

 
   

Domeniu stiintific Științele educației 

  

Descriere post  * Postul cuprinde discipline fundamentale şi de specialitate din planul de învăţământ 
al programului de studii Pedagogia Învăţământului Preşcolar Şi Primar 

 
* 

Atributiile/activitatile 
aferente 

* Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice – cursuri, seminarii, 
lucrări practice şi de laborator, îndrumare de proiecte de an; activităţi de evaluare 
continuă/ finală a studenţilor; consiliere metodică şi psihopedagogică, tutorat, consultaţii 
teoretice şi practice pentru studenţi; îndrumare lucrări de licenţă/ dizertație; activităţi de 
cercetare ştiinţifică şi metodică finalizate prin publicarea de cărţi şi articole ştiinţifice în 
domeniu, participarea la conferinţe, simpozioane etc.; elaborare suporturi de curs;  
elaborare materiale didactice specifice; îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti, 
participarea la consilii şi comisii în interesul învăţământului. 

 
  * 

Salariul minim de 
incadrare 

1948 lei * 

Calendarul concursului - 

Data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial 

10.05.2016 

Perioadă înscriere 10.05.2016-24.06.2016 

Data susținerii prelegerii 15.07.2016 

Ora susținerii prelegerii 14.00 

Locul susținerii 
prelegerii 

 Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Str. Doaga, nr. 11, Piteşti, Telefon 0348/ 453 350, 

Corp A, Sala 212  

 
  

Perioadă susținere a 
probelor de concurs 

11.07.2016-17.07.2016 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

17.07.2016 

Perioadă de contestații 18.07.2016-22.07.2016 

Tematica probelor de 
concurs 

  *   

1. Clasificarea internaţională a funcţionalităţii, dizabilităţii şi sănătăţii (CIF) 
2. Diagnoză şi prognoză în defectologie 
3. Evaluarea persoanelor cu cerinţe speciale 
4. Caracterizarea psihopedagogică şi socială a principalelor categorii de handicap 
5. Etiologia dificultăţilor de învăţare 
6. Clasificarea şi descrierea dificultăţilor de învăţare 
7. Specificul demersului corectiv - recuparator al dificultăţilor de învăţare 
8. Strategii și modele de integrare a copilului cu CES 
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