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Funcție 
CONFERENȚIAR UNIVERSITAR 
ASSOCIATE PROFESSOR 

Disciplinele din planul 
de învățământ  Didactica disciplinelor tehnice. Instruire asistată de calculator 

 

 Didactics of technical discipșlines 

Computer assistance instruction 

Domeniu stiintific Stiintele educatiei 

 Sciences of education 

Descriere post  * Postul cuprinde discipline fundamentale şi de specialitate din planul de învăţământ 
al al DPPD 

 

 * The position includes fundamental and speciality disciplines from the curriculum of 

DTT 

Atributiile/activitatile 
aferente 

 *Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice – cursuri, seminarii; 
activităţi de evaluare continuă/ finală a studenţilor; activităţi de evaluare a studenţilor la 
finalizarea studiilor universitare; consiliere metodică şi psihopedagogică, consultaţii 
teoretice şi practice pentru studenţi; îndrumare lucrări de licenţă/ dizertaţie; 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. 

 

 *Design, organization and development of didactic activitites – courses, practical 

activities; continues and final students’ evaluation activities; teoretical and practical 
counseling for students; mentoring undergraduate work/ dissertation; scientific and 
methodical research activities reflected in the publication of books and articles in the 
specialty domain; participation in the conferences and symposia elaboration of specific 
didactic materials; developing course materials; elaboration of specific didactic materials; 
mentoring students' scientific circles. 

Salariul minim de 
incadrare 

2240 lei * 

Calendarul concursului - 

Data publicării anunţului 
în Monitorul Oficial 

10.05.2016 

Perioadă înscriere 10.05.2016-24.06.2016 

Data susținerii prelegerii  13.07.2016 

Ora susținerii prelegerii  14.00 

Locul susținerii 
prelegerii 

 Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, Bd. Republicii, nr. 71,  Piteşti, 

Tel. 0348/453 431 

 
 Department of Teacher’s Training, Bd. Republicii, no. 71,  Piteşti, Tel.: 0348/453 431 

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 

  *   
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