Informaţii privind postul didactic scos la concurs
Universitatea

Universitatea Europei de Sud-Est Lumina

Facultatea

Facultatea de Științe ale Educaţiei şi Limbi Străine

Departamentul

Științe ale Educației

Funcţia didactică

Lector

Poziţia în statul de funcţii

6

Descriere post
- domeniu ştiinţific

Ştiinţe ale Educaţiei

- disciplinele din planul de
învăţământ şi forma de
activitate didactică

Psihopedagogia copiilor cu dificultăți de învățare,
Psihologia vârstelor, Psihopedagogia adicției,
Pedagogie comparată

Atribuţiile / activităţile aferente postului
a) Activităţi de predare: 2 ore fizice /săptămână în semestrul I; 6 ore fizice /săptămână în
semestrul II;
- norma didactică
b) Activităţi de seminar: 1 oră fizică /săptămână în semestrul I; 3 ore fizice /săptămână
în semestrul II;
c) Activităţi de laborator: -;
- norma de cercetare
508 ore
ştiinţifică
a) 392 ore – activităţi de evaluare, tutorat, consultaţii, îndrumare cerc ştiinţific,
participarea la consilii şi comisii în interesul învăţământului.
- alte activităţi
b) 500 ore – pregătirea personală și pregătirea activităţilor didactice curente pentru
intrarea la clasă.
Salariul minim de încadrare

3278 RON

Calendarul concursului
Data publicării anunţului în
Monitorul Oficial

2015-04-28
început
2015-04-28

Perioadă înscriere

sfârşit
2015-06-29

Data susţinerii prelegerii

2015-07-15

Ora susţinerii prelegerii

09:00:00

Locul susţinerii prelegerii
publice

Universitatea Europei de Sud-Est Lumina/ Lumina” The University of South-East
Europe, Şos. Colentina nr. 64b, Sector 2, Bucureşti, România, Sala E_150 etaj Parter

Perioada susţinerii probelor
de concurs
Perioada de comunicare a
rezultatelor
Perioadă de contestaţii

început
2015-07-14

sfârşit
2015-07-15

început
sfârşit
2015-07-16
2015-07-16
început
sfârşit
2015-07-17
2015-07-23
Disciplina: Psihopedagogia copiilor cu dificultăți de învățare
Psihopedagogia copiilor cu dificultăți de învățare.
- Forme si cauze ale dificultatilor de învăţare,
- Cauze ale dificultatilor scolare si de invatare,
- Depistarea, examinarea, evaluarea şi prevenirea dificultăţilor de învăţare.

Tematica şi bibliografia
probelor de concurs

Dezvoltarea psihică şi învăţarea în cazul persoanelor cu dizabilităţi.
- Dezvoltarea compensatory
- Principiile adaptării compensatorii
- Învatare-dezvoltare-compensare.
Aspecte psihologice ale relaţiilor dintre handicapul social şi performanţele în învăţare la
școlarul mic.
Handicapul social si impactul acestuia asupra performanțelor de învățare.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Bibliografie:
Albu, A., Albu, C., (2000),Asistenta psihopedagogica si medicala a copilului deficient
fizic, Iasi, Polirom
Cretu, C., (1998), Curriculum diferentiat si personalizat. Ghid metodologic pentru
invatatorii, profesorii si parintii copiilor cu disponibilitati aptitudinale inalte, Ed.
Polirom, Iasi.
Ghergut,A.,(2001),Psihopedagogia persoanelor cu cerinte educative speciale:strategii de
educatie integrata,Editura Polirom,Iasi.
Jigau, M., (1994), Copiii supradotati, Societatea Stiinta si Tehnica, Bucuresti
Sima, I.,(1998), Psihopedagogie Specială, vol.I si vol.II,Bucuresti,EDP RA.
Vrăşmaş, T. (2001). Învăţământul integrat şi / sau incluziv. Bucureşti: Editura Aramis

Disciplina: Psihologia vârstelor
Factorii dezvoltării psihice
- Factorii externi şi factorii interni.
- Ereditatea. Mediul. Educaţia. Influenţe în dezvoltare.
- Ecologia dezvoltării
Teorii privind dezvoltarea psihică
- Teoria dezvoltării cognitive – J. Piaget
- Abordarea psihodinamică a dezvoltării - S. Freud,
- Dezvoltarea cognitivă în context social (constructivismul social) – L. S.Vîgotski,
- Teoria dezvoltării morale (L. Kohlberg),
- Teoria dezvoltării psihosociale (E. Erikson),
- Stadiile implicate în ciclurile vieţii şi ale dezvoltării psihice.
Dezvoltarea conştiinţei de sine (a identităţii)
- Afirmarea de sine, Integrarea socialã,
- Comparaţie între preadolescenţă şi adolescenţă
Bibliografie

- Albu, E., (2002), Manifestări tipice ale devierilor de comportament la elevii
preadolescenţi. Prevenire şi terapie, Editura „Aramis”, Bucureşti
- Atkinson, R., L., (coordonator), (2002), Introducere în psihologie, Editura Tehnică,
Bucureşti
- Audard, G., (2003),.Respectul. De la stimă la deferenţă; o problemă de nuanţă, Editura Trei
- Birch, A., (2000), Psihologia dezvoltării, Editura Tehnică, Bucureşti
- Muntean, A., (2006), Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom, Iaşi
- Piaget, J., (1965), Psihologia inteligenţei, E.D.P., Bucureşti
- Piaget, J., Inhelder, B., (1968), Psihologia copilului, E.D.P., Bucureşti
- Steinem, G., ( 2001), Revoluţia interioară (cartea respectului de sine), Editura Polirom,
Bucureşti
Şchiopu, U., Verza, E., (1995), Psihologia vârstelor, ciclurile vieţii, E.D.P., R.A., Bucureşti
Disciplina: Psihopedagogia adicției:

- Date generale privind noţiunile şi comportamentul adictiv. Droguri licite şi ilicite.
Circuitele "plăcerii". Dependenţă fizică şi psihică

- Probleme privind abordarea terapeutică a adicţiilor. Scopurile tratamentului,
Evaluarea pacientului, Criterii de plasament a pacientului, Psihoterapia individuală
Terapii de grup
Bibliografie

1. Coman, D., P., (2008), Consilierea psihopedagogică şi vocaţională: elemente de
2. psihopedagogia copilului şi adolescentului, Editura Paralela 45, Piteşti.
3. Daley DC, Marlatt GA, 1997a, Managing Your Drug or Alcohol Problem, San Antonio,
TX, Psychological Corpon;

4. Harrus-Révidi, G., (2008), Psihanaliza simţurilor, Editura Trei, Bucureşti.
5. Jaffe JH, 1990, Drug addiction and drug abuse, in Goodman and Gilman's The
Pharmacological Basis of Therapeutics, 8th Edition. Edited by Gilman AG, Rall TW, Nies
AS, et al. New York, Pergamon, pp. 522-573;
6. Smart RG, 1998, The impact of prevention legislation: an examination of research
findings, in Legislative Approachl Prevention of Alcohol-Related Problems, Ed. Kaplan
AK. Washington, DC, Institute of Medicine;
7. Wallace AFC, 1970, The Death and Rebirth of the Seneca, New York, Alfred Knopf;

Disciplina: Pedagogie comparată:
Pedagogia comparată – obiect şi problematică.
- Scurt istoric al abordărilor comparative în aria preocupărilor educaţionale.
- Implicarea statului în furnizarea bunăstării sociale.
Tendinţe ale politicii educaţionale în Europa.
- Educaţia şi învătământul în Marea Britanie, Germania, Franţa, Spania, Belgia, Olanda,
Suedia.
Tendinţe ale politicii educaţionale în SUA si în Japonia
Bibliografie
1. Cucoş, C. (2002). Pedagogie. Iaşi: Editura Polirom.
2. Ionel, V. (2002). Pedagogia situațiilor educative. Iași: Editura Polirom
3. Joiţa, E. (2003). Pedagogie – Educaţie şi curriculum. Craiova: Editura Universitaria
4. Maciuc, I. (2007). Clasic şi modern în pedagogia actuală. Tratat. Craiova: Editura
5. Sitech.
6. Stoian, S.(1970). Metodologia comparată în educație și învățământ. București: Editura
7. Didactică și Pedagogică.
8. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/10.01.2011

(1) Înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de lector universitar/şef de lucrări începe
în ziua publicării anunţului privind postul scos la concurs, în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a şi se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei
probe de concurs, conform calendarului concursului din prezentul document. Candidaţii
la concurs depun la sediul universităţii un Dosar de concurs care conţine documentele
specificate mai jos.
(2) Pentru participarea la concursul de lector universitar/şef de lucrări este necesară
îndeplinirea condiţiilor specificate la art. 18 din Metodologia UESEL privind ocuparea
posturilor didactice şi de cercetare vacante. În acest scop, candidaţii depun la Dosarul
de concurs Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii privind postul de
şef de lucrări. Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la
concurs este certificată prin avizul Consilierului juridic al UESEL pe această fişă care se
comunică candidatului în maxim 48 de ore de la emiterea sa dar nu mai puţin de 5 zile
lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului.
(3) Pentru fiecare post scos la concurs se numeşte, prin decizia rectorului, o comisie de
concurs aprobată de către Senatul Universitar (Organismul Interimar), la propunerea
Decanului Facultăţii/ Directorului Departamentului, după caz, în structura căruia se
găseşte postul didactic şi cu avizul Consiliului Facultăţii/ Consiliului Departamentului.
(4) Concursul pentru ocuparea postului de lector universitar/şef de lucrări constă în analiza
dosarului de concurs, în susţinerea unei prelegeri cu caracter didactic, în prezenţa
comisiei de concurs şi a unei prelegeri publice. Prelegerea cu caracter didactic şi
Descrierea procedurii de
prelegerea publică se desfăşoară în ziua (zilele), la orele şi în sala care vor fi anunţate de
concurs
comisie pe pagina web a UESEL, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării
probei.
(5) Tematica şi bibliografia din care comisia de concurs va selecta tema prelegerii didactice
este cea indicată mai sus.
(6) Comisia de concurs stabileşte tema prelegerii didactice şi o publică pe pagina web a
UESEL cu 48 de ore înainte de susţinerea ei. Proba se apreciază de către fiecare membru
al comisiei prin note de la 10 la 1, nota probei reprezentând media aritmetică, nerotunjită,
a acestora. Vor fi nominalizaţi candidaţii care au obţinut cel puţin media 8.00 la această
probă.
(7) Prelegerea publică constă în expunerea de către candidat, pe durata a cel puţin 45 de
minute, în faţa comisiei de concurs şi cel puţin a membrilor departamentului, a celor mai
semnificative rezultate profesionale anterioare precum şi a planului de dezvoltare a
carierei universitare. Expunerea este urmată de o sesiune de întrebări din partea comisiei
de concurs şi a publicului asistent. Proba de concurs se apreciază de către fiecare membru
al comisiei prin note de la 10 la 1, nota probei reprezentând media aritmetică, nerotunjită,
a acestora. Cerinţa de promovare este obţinerea a cel puţin 7 pentru nota probei.
(8) Comisia de concurs, decide ierarhia candidaţilor şi va nominaliza candidatul care a
întrunit cele mai bune rezultate, în baza notelor obţinute conform alin. (6)÷(8) din
prezenta procedură, a lucrărilor prezentate în dosarul de concurs şi a analizelor privind:
- activităţile didactice şi ştiinţifice desfăşurate anterior de către candidat;
- activităţile extradidactice ale candidatului, în interesul învăţământului, desfăşurate

Lista documente

anterior;
- calităţii prelegerii didactice/ştiinţifice şi a prelegerii publice.
Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un Raport asupra concursului, pe baza
Referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu
respectarea ierarhiei candidaţilor decisă de comisie. Raportul asupra concursului este
aprobat prin decizie a comisiei de concurs şi este semnat de fiecare dintre membrii
comisiei de concurs şi de către preşedintele acesteia.
(9) În termen de maxim 15 zile de la data susţinerii ultimei probe de concurs, Preşedintele
comisiei de concurs predă, pe bază de proces verbal de predare-primire, Raportul de
concurs aprobat prin decizie a comisiei, Referatele de apreciere şi Dosarul de concurs
depus de candidat, Decanului Facultăţii/ Directorului Departamentului, după caz, care a
scos postul la concurs. Aceştia vor asigura condiţiile pentru consultarea materialelor de
concurs de către membrii Consiliului Facultăţii/Consiliului Departamentului, după caz.
(10) Consiliul Facultăţii/Consiliului Departamentului analizează respectarea procedurilor
stabilite prin metodologia UESEL de concurs şi acordă sau nu, prin vot deschis, cu
majoritate simplă, avizul său raportului asupra concursului. Ierarhia candidaţilor stabilită
de comisia de concurs nu poate fi modificată de Consiliul Facultăţii/Consiliului
Departamentului. Pentru validarea concursului este necesară prezenţa a cel puţin două
treimi din membrii Consiliului Facultăţii/Consiliului Departamentului. Pe baza hotărârii
Consiliului Facultăţii, se întocmeşte un Extras de proces verbal al şedinţei Consiliului
Facultăţii, la care se ataşează o copie a convocatorului de la şedinţă (cu semnăturile
tuturor celor prezenţi). Aceste documente se adaugă la dosarul fiecărui candidat care se
înaintează apoi secretariatului universităţii.
(11) Secretarul şef al UESEL verifică dosarele de concurs, actele aferente desfăşurării
concursului şi prezintă dosarele Consilierului juridic al UESEL pentru avizul asupra
legalităţii desfăşurării concursului.
(12) Senatul Universitar (Organismul Interimar) analizează respectarea procedurilor stabilite
prin metodologia UESEL şi aprobă sau nu, prin vot deschis, cu majoritate simplă,
raportul asupra concursului. Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate
fi modificată de Senatul Universitar (Organismul Interimar). Pentru validarea concursului
este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din membrii Senatului Universitar
(Organismului Interimar). Pe baza hotărârii Senatului Universitar, se întocmeşte un
Extras de proces verbal al şedinţei Senatului Universitar(Organismului Interimar), la
care se ataşează o copie a convocatorului de la şedinţă (cu semnăturile tuturor celor
prezenţi). Aceste documente se adaugă la dosarul fiecărui candidat care se returnează
apoi secretariatului universităţii.
(13) Finalizarea concursului se realizează o dată cu votul Senatului Universitar
(Organismului Interimar), nu mai târziu de 15 zile de la depunerea raportului comisiei şi
de 45 zile de la finalizarea înscrierilor la concurs. Rezultatul concursului se publică pe
pagina web a concursului, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea acestuia.
(14) În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea
procedurilor legale de concurs, acesta poate formula contestaţie în termen de 5 zile de la
publicarea rezultatului concursului. Contestaţia se formulează în scris, se înregistrează la
registratura UESEL şi se soluţionează de comisia de concurs, în termen de cel mult 3 zile
de la data expirării termenului de contestaţie.
a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria
răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar (model prezentat în
Anexa nr. 4 a metodologiei de concurs);
b) o scrisoare de intenţie care va conţine propunerea de dezvoltare a carierei universitare
/ştiinţifice a candidatului la postul scos la concurs. Propunerea se redactează de către
candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de
departajare a candidaţilor.
c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic (conţinutul
conform Anexei nr. 5 a metodologiei de concurs);
d) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic (conţinutul
conform Anexei nr. 6 a metodologiei de concurs);
e) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs. Fişa de
verificare este completată şi semnată de către candidat (conţinutul conform Anexei nr. 8 a
metodologiei de concurs) ;
f) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de
doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este obţinută în România,
atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;
g) rezumatul tezei de doctorat, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe
maximum o pagină pentru fiecare limbă;
h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate
prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării

concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
i) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat sau atestat
de recunoaştere, diplomă de licenţă sau atestat de recunoaştere, diplomă de master sau
atestat de recunoaştere;
j) copii ale foilor matricole, suplimente de diplomă sau situaţiile şcolare eliberate pentru
fiecare ciclu de studii;
k) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a
paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de
identitate ori paşaportului;
l) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă
schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
m) certificat medical din care rezultă că este apt să desfăşoare activitate didactică
/ştiinţifică;
n) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic,
selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale
proprii;
o) copie certificat de cunoaştere a limbii engleze - cel puţin nivelul B2.
p) mapa cu lucrări reprezentative.
Universitatea Europei de Sud-Est Lumina
Adresa unde se transmite
Adresa: Şos. Colentina nr. 64b, Sector 2, Bucureşti, România
dosarul de concurs
Cod poştal: 021178

