
Facultatea Mecanica si Tehnologie

Departament Autovehicule si Transporturi

Poziția în statul de
funcții

pozitia 8

position 8

Funcție Profesor /Professor

Disciplinele din planul
de învățământ

Dinamica autovehiculelor I, II – AR, Caroserii si analiza structurala - AR

Road vehicles dynamics I, II – AR, Vehicle body. Structural analysis - AR

Domeniu stiintific Automotive Engineering

Descriere post
Post de Profesor universitar, poz. nr. 8, Departamentul de Autovehicule si

Transporturi / Facultatea de Mecanica si Tehnologie, incluzand activitati didactice si de
cercetare specifice disciplinelor din planul de invatamant cuprinse in postul scos la concurs.

Professor position, (position 8) Department of Automotive and Transport / Faculty of
Mechanics and Technology including teaching and research activities according to the
topics of the syllabus included in the named position.

Atributiile/activitatile
aferente

1. Activitate didactică (susţinerea orelor de curs şi seminar 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; 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.

1. Teaching lectures and project classes according to the syllabus and course
description. 2. Other administrative tasks related to teaching: exams, tests, assessment of
students' paper works, homework etc. 3. Advisor for the students during 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

3224 lei *

Calendarul concursului -

Data publicării anunţului
în Monitorul Oficial 10.05.2016

Perioadă înscriere
Inceput Sfarsit
10.05.2016 24.06.2016

Data susținerii prelegerii (2016-07-14) *

Ora susținerii prelegerii (11-00) *

Locul susținerii
prelegerii

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, Sala T 011, corp T,
parter, Str. Târgul din Vale, Nr. 1, Piteşti

University of Pitesti, Faculty of Mechanics and Technology, Room T 011, T building,
ground floor, Str. Targul din Vale, No. 1, Pitesti.

Perioadă susținere a
probelor de concurs

Inceput Sfarsit
11.07.2016 17.07.2016



Perioadă comunicare a
rezultatelor

Inceput Sfarsit
18.07.2016 18.07.2016

Perioadă de contestații
Inceput Sfarsit
18.07.2016 22.07.2016

Tematica probelor de
concurs

*

Pentru Sef lucrari, lector, asistent

*


