Informaţii privind postul didactic scos la concurs
Universitatea

Universitatea Europei de Sud-Est Lumina

Facultatea

Ştiinţele Educaţiei si Limbi Străine

Departamentul

Limbi Moderne Aplicate

Funcţia didactică

Lector/Șef de lucrări

Poziţia în statul de funcţii

8

Descriere post
- domeniu ştiinţific

Filologie

- disciplinele din planul de
învăţământ şi forma de
activitate didactică

Limba contemporana engleza (curs si seminar), Laborator lingvistic engleză –seminar,
Laborator lingvistic engleză – seminar, Tipologia discursului/Analiza discursului (curs si
seminar), Teoria si practica traducerii (curs).

Atribuţiile / activităţile aferente postului
a) Activităţi de predare: 4 ore fizice /săptămână în semestrul I; 1 oră fizică /săptămână
în semestrul I; 1 ore fizica /săptămână în semestrul II;
- norma didactică
b) Activităţi de seminar: 10 ore fizice /săptămână în semestrul I; 6 ore fizice /săptămână
în semestrul II;
- 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

3.278 lei

Calendarul concursului
Data publicării anunţului în
Monitorul Oficial

M.O. al României nr. 1303/25.11.2015 partea a-III-a
început
25.11.2015

Perioadă înscriere

sfârşit
21.01.2016

Data susţinerii prelegerii

2016-02-10

Ora susţinerii prelegerii

10:00

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_146 etaj I

Perioada susţinerii probelor
de concurs

început
2016-02-05

sfârşit
2016-02-10

Perioada de comunicare a
rezultatelor

început
2016-02-12
început
2016-02-12

sfârşit
2016-02-12
sfârşit
2016-02-17

Perioadă de contestaţii

Disciplina: Limba contemporana engleza
The noun: classification, number, gender, case; The article. Other determiners; The adjective:
classification , degrees of comparison ; The numeral. Types of numerals;The pronoun. Types
of pronouns;The adverb. The comparison of adverbs;The preposition. Types of
prepositions;The conjunction. Types of conjunctions;The interjection. Types of interjections;
Tematica şi bibliografia Bibliografie:
probelor de concurs
Biber, D. et al. Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman,1999 ;
Chiriacescu, Adriana. The Noun and Determiners. Editura Teora, Bucuresti, 2003;
Greenbaum, S. & R. Quirk. A Student’s Grammar of the English Language. Longman, 1990;
R. Huddleston and G. Pullum et al. The Cambridge Grammar of the English Language. CUP,
2002;
Mihai Mircea Zdrenghea, Anca Luminiţa Greere, A Practical English Grammar with
Exercises, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1999

Disciplina: Laborator lingvistic engleza
International business environment;Globalization process ;Role of international institutions,
International integration ;Industrial relations and human resources ;Corporate culture,corporate
governance and business ethics ;Cross-cultural management and negotiation; Management and
leadership of international companies .
Bibliografie:
Business Class. David Cotton, Sue Robbibs. Longman. 1993.
Oxford Dictionary for International Business. Oxford University Press. 1998.
KETELHÖHN, W.International Business Strategy. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1995.
ELLIS, J. ,WILLIAMS, D. International Business Strategy. London Pitman, 1995.
Yager, J. Business Protocol: How to Survive and Succeed in Business, Stamford, Hannacroix
Creek Books, 2001

Disciplina: Tipologia discursului/Analiza discursului
What is Discourse Analysis?;Discourse and Vocabulary;Cohesion and Coherence;Discourse
Structure;Semantics vesrsus Pragmatics;Participants and Positioning in Discourse;Discourse,
Power and Ideology ;Discourse and Identity ;Discourse and Intertextuality .
Bibliografie:
Brown, Gillian, and George Yule. 1983. Discourse Analysis. Cambridge: CUP.
Fairclough, Norman (ed). 2001. Language and Power (2nd edition). London: Longman.
Fairclough, Norman. 2007. Discourse and Contemporary Social Change. Bern.
McCarthy, Michael. 1991. Discourse Analysis for Language Teachers. Cambridge: CUP.

Disciplina: Teoria si practica traducerii
The history of translation. Important dates and events ;Translators and interpreters. Language
origins and the prehistory of interpretation;Translation theory;Translation procedures,
strategies and methods;Creating strategies for the translator. Procedures and
parameters;Translating scientific texts;Language ambiguity, Denotation, connotation,
implication. Figures of Speech;Ambiguity in literature. Literary translation. Recent theoretical
approaches;Consecutive interpretation;Simultaneous interpretation.
Bibliografie:
Bantaş, Andrei, Croitoru, E., Didactica traducerii, Editura Teora, Bucureşti, 1998
Leviţchi, Leon, Manualul traducătorului de limba engleza, Editura Teora, 1993
Ionescu, Daniela, Translation: Theory and Practice, Editura Oscar Print, Bucuresti, 2003
Lederer, Marianne, La traduction aujourd`hui, Hachette, 1994
Sorea, Daniela, Translation: Theory and Practice, Editura Coresi, 2007

(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
Descrierea procedurii de
probe de concurs, conform calendarului concursului din prezentul document. Candidaţii
concurs
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

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

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.
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.
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
prelegerea publică se desfăşoară în ziua (zilele), la orele şi în sala care vor fi anunţate de
comisie pe pagina web a UESEL, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării
probei.
Tematica şi bibliografia din care comisia de concurs va selecta tema prelegerii didactice
este cea indicată mai sus.
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.
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.
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
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.
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.
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.
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.
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
Lista documente
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

