Facultatea
Departament
Poziția în statul de
funcții

TEOLOGIE ORTODOXA

ASISTENŢĂ SOCIALĂ
8 LECTOR
*

Funcție
Disciplinele din planul
de învățământ

LECTOR

Protectia copilului
Dezvoltare comunitară
Politici sociale
Stiluri si metode de comunicare in consiliere

Domeniu stiintific

SOCIOLOGIE

Descriere post

*Postul este cuprins în Statul de funcții al Departamentului de Asistenta
Sociala, Facultatea de Teologie. Disciplinele postului sunt din planul de învățământ al
programului de studii universitare de licență: Asistenţă Socială si din planurile de
învăţământ ale programelor de studii de masterat: Managemetul serviciilor sociale
şi de sănătate şi Consiliere în Asistenţă Socială
Postul cuprinde activități de predare (curs și seminar), precum și activități didactice
complementare: examene, verificări, coordonare lucrări de finalizare a studiilor,
activități de promovare a universității. În obligațiile aferente postului sunt cuprinse
activități de cercetare în domeniu.
*

*

Atributiile/activitatile
aferente

1. Activităţi didactice
- Activităţi săptămânale de predare, seminar, proiecte de an, lucrări practice şi de
laborator
-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)
- 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 fundamentală sau aplicativă, activităţi de cercetare
cuprinse în planurile de cercetare şi materializate în studii publicate şi în participări la
sesiuni naţionale şi internaţionale, realizate sub egida şi în interesul Universităţii,
activităţi de cercetare realizate în cadrul unor proiecte finanţate prin granturi sau
contracte derulate sub egida Universităţii, participări la evenimente ştiinţifice
organizate la nivelul departamentului /facultăţii/universităţii.
3.Activităţi de pregătire individuală în domeniile profesional şi ştiinţific

*
Salariul minim de
incadrare



1987

Calendarul concursului
Data publicării anunţului
în Monitorul Oficial
Perioadă înscriere

10.05.2016

10.05.2016-24.06.2016

Data susținerii prelegerii



2016.07.14

Ora susținerii prelegerii



10.00

Locul susținerii
prelegerii

Universitatea din Pitesti, Corp B, Str. Gheorghe Doja, nr. 41, Pitesti, Jud. Arges,
Sala 24
*

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

11.07.2016-17.07.2016
17.07.2016
18.07.2016-22.07.2016

*

TEMATICA

Protecţia alternativă a copilului lipsit de ocrotirea părintească
Protecţia copilului în caz de abuz şi neglijare

Protecţia copilului prin părinţi (Autoritatea părintescă)

Cerinţe ale dezvoltării comunitare: actori, contribuţii, resurse
Tematica probelor de
concurs

Problemele comunităţilor rurale şi urbane

Harta socială în comunitatea umană teritorială

Politici sociale în domeniul copilului şi familiei în România

Statul bunăstării şi mecanismele producerii bunăstării sociale în economia de
piaţă
Aptitudini şi deprinderi în comunicare

Principalele obstacole întâlnite în comunicarea interpersonală
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