
Facultatea Mecanică şi Tehnologie

Departament Fabricaţie şi Management Industrial
Poziţia în statul de
funcţii

Poziţia 11

* Position 11

Funcţie Conferenţiar universitar
Disciplinele din planul
de învăţământ

Prelucrări prin deformare la rece; Dispozitive tehnologice; Dispozitive tehnologice – proiect

Processing by cold flow; Technological devices; Technological devices - project

Domeniu stiintific Inginerie industrială
Industrial engineering

Descriere post

* Post de conferenţiar universitar, poziţia nr. 11, Departamentul de Fabricaţie şi Management
Industrial/Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, incluzând activităţi didactice şi de cercetare
specifice disciplinelor din planul de învăţământ, cuprinse în postul scos la concurs. Activităţi
didactice de predare – 9 ore convenţionale/săptămână (252 ore/an), activităţi de cercetare – 500
ore/an, alte activităţi – 460 ore/an.

* Associate professor, position no. 11, Department of Manufacturing and Industrial
Management/Faculty of Mechanics and Technology, responsibilities according to the position of
Professor, including teaching and research activities specific to the curricula attached to the open
position. Teaching activities – 9 hours/week (252 hours/year), research activities – 500 hours/year,
other activities – 460 hours/year.

Atributiile/activitatile
aferente

* 1. Activitate didactică (susţinerea orelor de curs şi laborator 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 learning curriculum and course
description. 2. Other administrative tasks attached to teaching: exams, tests, assessment of
students' paper works, homework etc. 3. Advising the students for 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 2240*

Calendarul
concursului -

Data publicării anunţului
în Monitorul Oficial 10.05.2016

Perioadă înscriere 10.05.2016-24.06.2016

Data susținerii prelegerii (YYYY-MM-DD) *

Ora susținerii prelegerii (HH-MM) *

Locul susținerii
prelegerii

Corp    , Sala

*

Perioadă susţinere a
probelor de concurs 11.07.2016-17.07.2016

Perioadă comunicare a
rezultatelor 17.07.2016

Perioadă de contestaţii 18.07.2016-22.07.2016

Tematica probelor de
concurs

*

Propunere de dezvoltare a carierei universitare – prelegere.

*
Proposal for academic career development - lecture.

Descrierea procedurii
de concurs

*
Conform Metodologiei privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare
vacante din Universitatea din Pitesti.

*
According to the Methodology of competition for teaching and research positions at the University of Pitesti

Lista documente
*

Conform Metodologiei privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare
vacante din Universitatea din Pitesti.

*
According to the Methodology of competition for teaching and research positions at the University of Pitesti



Adresa unde se
transmite dosarul de
concurs

*
Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale nr. 1, Piteşti, Jud. Argeş.

*
Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale nr. 1, Piteşti, Jud. Argeş.


