Facultatea
Teologie Ortodoxă

Departament
Teologie
Poziția în statul de
funcții

11 Conferenţiar
* 11 Associate Professor

Funcție
Disciplinele din planul
de învățământ

Conferenţiar
Tehnologia frescei: compoziţie, structură, proprietăţi, tipuri de degradare şi
conservare;
Metodologia conservării şi restaurării operelor de artă;
Studiul Desenului

Fresco technology: composition, structure, properties, types of degradation and
conservation
The methodology of conservation and restoration of works of art
Drawing study
Domeniu stiintific

Descriere post

Arte vizuale
*Postul

cuprinde discipline din planul de învăţământ al programului de
studii de licenţă „Artă Sacră” si al programului de studii de master
„Restaurarea icoanei, a picturii murale şi de şevalet” şi răspunde nevoilor de
dezvoltare a resurselor umane din domeniul Arte Vizuale.
*The

teaching position includes subjects from the educational
curriculum of the „Sacred Art” undergraduate study program and from the
educational curriculum of the „Icon, mural painting and easel painting
restoration” master study program and it responds to the needs of human
resource development in the fields of Visual Arts
*

1. Activităţi didactice

1.1.Activităţi săptămânale de predare, seminar, proiecte de an, lucrări
practice şi de laborator
Atributiile/activitatile
aferente

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

- Weekly activities of teaching, seminars, projects by year and practical
laboratory demonstrations

-Activities with the students (guiding students for the graduation paper,
practical guidance in the field work, evaluation activities, consultations,
supervising students’ research activities within scientific circles, students’
tutoring, recovery of laboratory work)

-Activities in the interest of education (department meetings, committees
for students’ graduation, session for students scientific circles, professional
competitions for students, committees in the Faculty Department and the
Faculty Council for research issues, scientific manifestations, educational
curriculum, education/teaching quality, teaching staff contests, subjects’
sheet, field work, assistance for students admission, students timetables,
library, investments).
2. Fundamental and applied research activities

3. Activities of professional and scientific individual development
Salariul minim de
incadrare

2240 lei *

Calendarul concursului Data publicării anunţului
în Monitorul Oficial
Perioadă înscriere

10.05.2016

10.05.2016-24.06.2016

Data susținerii prelegerii

(YYYY-MM-DD) * 2016 – 07 - 15

Ora susținerii prelegerii

(HH-MM) * 12 - 00

Locul susținerii
prelegerii

Universitatea din Pitesti, Strada Gheorghe Doja, Corp B , Sala 009

* University of Pitesti, Gheorghe Doja Street, Body B, Hall 009
Perioadă susținere a
probelor de concurs
Perioadă comunicare a
rezultatelor
Perioadă de contestații
Tematica probelor de
concurs

11.07.2016-17.07.2016
17.07.2016
18.07.2016-22.07.2016
*

Pentru Sef lucrari, lector, asistent
*

