
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
“VICTOR BABEŞ” DIN TIMI ŞOARA 

 
 

 
FIŞA  INDIVIDUAL Ă  A POSTULUI 

 
 
Numele şi prenumele        POST VACANT 
 

Funcţia didactică / Titlul ştiin ţific       PROFESOR 
                                                                cu titlul ştiin ţific de doctor-perioadă nedeterminată 
 
Capi- 
tolul 

Cod 
activi- 
tate 

Tipul activit ăţii 
Nr. ore 
efective 

Coef. de 
transfor  
mare 

Nr. ore 
conven- 
ţionale 

A. A.1. Activităţi de predare normate în statul de funcţii    
 1.1 Cursuri didactice pt.studenţi  2 2 4 
 1.2 Cursuri didactice "studii aprofundate" master          DA    
 1.3 Cursuri de studii avansate (doctorale)                       DA    
 1.4 Îndrumarea studenţilor doctoranzi    
 1.5 Cursuri (prelegeri) pt.medici rezidenţi                      DA    
 A.2. Activităţi practice, de laborator, stagii    
 2.1 Lucrări practice, laboratoare, stagii cu studenţii 3 1 3 
 2.2 Lucrări practice, laboratoare, stagii cu masteranzi    
 2.3 Lucrări practice, cu medici rezidenţi    
 A.3. Activităţi de îndrumare, conducere, de finalizare a studiilor 
 3.1 Îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă                                                                  DA 
 3.2 Îndrumarea elaborării tezelor de doctorat                                                                                DA 

 3.3 Îndrumarea elaborării disertaţiilor de master                                                                           DA 
 A.4. Alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiin ţifică 

 4.1 Îndrumarea studenţilor pentru efectuarea practicii de specialitate                                          DA 
 4.2 Consultaţii                                                                                                                                DA 
 4.3 Îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti                                                                            DA 
 4.4 Îndrumarea studenţilor în cadrul sistemului de credite transferabile                                       DA 

 A.5. Activităţi de evaluare 
 5.1 Evaluarea în cadrul pregătirii prin doctorat: 

  -comisie pentru concurs admitere;                                                                                           DA 

  -comisie pentru examen doctorat;                                                                                            DA 

  -comisie sustinere publica teză de doctorat, inclusiv evaluare teză.                                       DA 

 5.2 Evaluarea în cadrul concursurilor de admitere la toate formele de învăţământ ( lungă durată, 
scurtă  durată inclusiv postuniversitar, altele decât doctoratul): 

  -elaborare tematică şi bibliografie;                                                                                          DA 

  -comisie redactare subiecte;                                                                                                    DA 

  -comisie corectură teste grilă;        DA 

  -comisie supracorectură;                                                                                                          DA 



  -comisie contestaţii;                                                                                                                 DA 

 
 

 -comisie concurs de admitere (organizare, monitorizare);     DA 

  -comisie supraveghere examen scris. 

 5.3 Evaluarea şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare 
sau postuniversitare : 

  -elaborare tematică şi bibliografie;                                                                                          DA 

  -comisie elaborare subiecte;                                                                                                    DA 

  -comisie examinare şi notare;                                                                                                  DA 
   -comisie organizare examen;        DA 

  -comisie supraveghere probe scrise; 

  -comisie corectură;                                                                                                                  DA 

  -comisie contestaţii.                                                                                                                 DA 

 A.6. Activităţi privind preg ătirea şi promovarea cadrelor didactice din învăţământul 
superior 

 6.1 Concurs pentru ocuparea unui post de asistent universitar: 

  -elaborare tematică şi bibliografie;                                                                                         DA 

  -elaborarea subiectelor pentru probele scrise, corectare şi notare;                                         DA 

  -participarea la prelegerea publică propusă de candidat privind dezvoltarea carierei 
universitare atât din punct de vedere didactic cât şi al activităţii de cercetare ştiinţifică;      DA 

  -verificare dosar de concurs, verificarea îndeplinirii standardelor minimale specifice funcţiei 
de asistent universitar prevăzute în metodologia proprie, în vederea selecţiei candidaţilor.  DA 

 6.2 Concurs pentru ocuparea unui post de şef de lucrări: 

  -stabilire temă prelegere;                                                                                                        DA 

  -participarea la prelegerea publică propusă de candidat privind dezvoltarea carierei 
universitare atât din punct de vedere didactic cât şi al activităţii de cercetare ştiinţifică;      DA 

  -verificare dosar de concurs, verificarea îndeplinirii standardelor minimale specifice funcţiei 
de şef de lucrări prevăzute în metodologie proprie, în vederea selecţiei candidaţilor.           DA 

 6.3 Concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar: 

  -elaborare scrisori de recomandare privitoare la calitatea profesională a candidatului;         DA 

  -analiză dosar concurs;                                                                                                            DA 

  -verificarea îndeplinirii standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice 
specifice funcţiei didactice de conferenţiar universitar precum şi îndeplinirea standardelor 
minimale prevăzute de metodologia proprie;                                                                          DA 

  -participarea la prelegerea publică, evaluare şi notare.                                                           DA 

 6.4 Concurs pentru ocuparea unui post de profesor universitar: 

  -verificarea îndeplinirii standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice 
specifice funcţiei de profesor universitar precum şi îndeplinirea standardelor minimale 
prevăzute de metodologia proprie; 

  -participarea la prelegerea publică, evaluare şi notare. 

 

B. B.1. Activităţi de pregătire ştiin ţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul 
învăţământului  

 1.1 Pregătire individuală: audierea unor cursuri, parcurgerea completă a unor cursuri postuniv. de 
învăţământ în domeniul de activitate sau complementar                                                        DA 

 1.2 Participare la conferinţe, simpozioane, congrese in domenii de activitate princ. sau în domenii 
interdisciplinare                                                                                                                       DA 



 1.3 Organizare de congrese ş.a. in domeniul de activitate principal sau in domenii 
colaterale/complementare                                                                                                       DA 

 1.4 Organizare de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi străinătate             DA 

 1.5 Perfecţionarea pregătirii pedagogice                                                                                       DA 

 1.6 Elaborare de manuale, teste grilă şi alte materiale didactice în interesul învăţământului      DA 

 

C. C.1. Activităţi de cercetare ştiin ţifică 
  1.1 Elaborarea tratatelor, monografiilor, şi a cărţilor de specialitate prevăzute în planul intern 
de învăţământ                                                                                                                          DA 

 1.2 Participarea  la competiţii naţionale şi internaţionale în vederea câştigării de granturi         DA 

 1.3 Activităţi individuale de inovare sau inventică.                                                                     DA 

 

 TOTAL ORE:   CAP.  A+B+C 
 

Toate activităţile cuprinse în “Fişa individuală a postului” sunt obligatorii pentru fiecare cadru  
didactic, ţinând seama de funcţia didactică pe care o deţine. 
 Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică, realizată prin cumularea ponderilor 
activităţiilor, este de 40 ore pe săptămână. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
“VICTOR BABEŞ” DIN TIMI ŞOARA 

 
 

 
FIŞA  INDIVIDUAL Ă  A POSTULUI 

 
 
Numele şi prenumele        POST VACANT 
 

Funcţia didactică / Titlul ştiin ţific       CONFERENŢIAR  
                                                                cu titlul ştiin ţific de doctor-perioadă nedeterminată 
 
Capi- 
tolul 

Cod 
activi- 
tate 

Tipul activit ăţii 
Nr. ore 
efective 

Coef. de 
transfor  
mare 

Nr. ore 
conven- 
ţionale 

A. A.1. Activităţi de predare normate în statul de funcţii    
 1.1 Cursuri didactice pt.studenţi  2 2 4 
 1.2 Cursuri didactice "studii aprofundate" master          DA    
 1.3 Cursuri de studii avansate (doctorale)    
 1.4 Îndrumarea studenţilor doctoranzi    
 1.5 Cursuri (prelegeri) pt.medici rezidenţi                      DA    
 A.2. Activităţi practice, de laborator, stagii    
 2.1 Lucrări practice, laboratoare, stagii cu studenţii 4 1 4 
 2.2 Lucrări practice, laboratoare, stagii cu masteranzi    
 2.3 Lucrări practice, cu medici rezidenţi    
 A.3. Activităţi de îndrumare, conducere, de finalizare a studiilor 
 3.1 Îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă                                                                  DA 
 3.2 Îndrumarea elaborării tezelor de doctorat 

 3.3 Îndrumarea elaborării disertaţiilor de master                                                                           DA 
 A.4. Alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiin ţifică 

 4.1 Îndrumarea studenţilor pentru efectuarea practicii de specialitate                                          DA 
 4.2 Consultaţii                                                                                                                                DA 
 4.3 Îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti                                                                            DA 
 4.4 Îndrumarea studenţilor în cadrul sistemului de credite transferabile                                       DA 

 A.5. Activităţi de evaluare 
 5.1 Evaluarea în cadrul pregătirii prin doctorat: 

  -comisie pentru concurs admitere;                                                                                           DA 

  -comisie pentru examen doctorat;                                                                                            DA 

  -comisie sustinere publica teză de doctorat, inclusiv evaluare teză.                                       DA 

 5.2 Evaluarea în cadrul concursurilor de admitere la toate formele de învăţământ ( lungă durată, 
scurtă  durată inclusiv postuniversitar, altele decât doctoratul): 

  -elaborare tematică şi bibliografie;                                                                                          DA 

  -comisie redactare subiecte;                                                                                                    DA 

  -comisie corectură teste grilă;        DA 

  -comisie supracorectură;                                                                                                          DA 



  -comisie contestaţii;                                                                                                                 DA 

 
 

 -comisie concurs de admitere (organizare, monitorizare);     DA 

  -comisie supraveghere examen scris. 

 5.3 Evaluarea şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare 
sau postuniversitare : 

  -elaborare tematică şi bibliografie;                                                                                          DA 

  -comisie elaborare subiecte;                                                                                                    DA 

  -comisie examinare şi notare;                                                                                                  DA 
   -comisie organizare examen;        DA 

  -comisie supraveghere probe scrise; 

  -comisie corectură;                                                                                                                  DA 

  -comisie contestaţii.                                                                                                                 DA 

 A.6. Activităţi privind preg ătirea şi promovarea cadrelor didactice din învăţământul 
superior 

 6.1 Concurs pentru ocuparea unui post de asistent universitar: 

  -elaborare tematică şi bibliografie;                                                                                         DA 

  -elaborarea subiectelor pentru probele scrise, corectare şi notare;                                         DA 

  -participarea la prelegerea publică propusă de candidat privind dezvoltarea carierei 
universitare atât din punct de vedere didactic cât şi al activităţii de cercetare ştiinţifică;      DA 

  -verificare dosar de concurs, verificarea îndeplinirii standardelor minimale specifice funcţiei 
de asistent universitar prevăzute în metodologia proprie, în vederea selecţiei candidaţilor.  DA 

 6.2 Concurs pentru ocuparea unui post de şef de lucrări: 

  -stabilire temă prelegere;                                                                                                        DA 

  -participarea la prelegerea publică propusă de candidat privind dezvoltarea carierei 
universitare atât din punct de vedere didactic cât şi al activităţii de cercetare ştiinţifică;      DA 

  -verificare dosar de concurs, verificarea îndeplinirii standardelor minimale specifice funcţiei 
de şef de lucrări prevăzute în metodologie proprie, în vederea selecţiei candidaţilor.           DA 

 6.3 Concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar: 

  -elaborare scrisori de recomandare privitoare la calitatea profesională a candidatului;         DA 

  -analiză dosar concurs;                                                                                                            DA 

  -verificarea îndeplinirii standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice 
specifice funcţiei didactice de conferenţiar universitar precum şi îndeplinirea standardelor 
minimale prevăzute de metodologia proprie;                                                                          DA 

  -participarea la prelegerea publică, evaluare şi notare.                                                           DA 

 6.4 Concurs pentru ocuparea unui post de profesor universitar: 

  -verificarea îndeplinirii standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice 
specifice funcţiei de profesor universitar precum şi îndeplinirea standardelor minimale 
prevăzute de metodologia proprie; 

  -participarea la prelegerea publică, evaluare şi notare. 

 

B. B.1. Activităţi de pregătire ştiin ţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul 
învăţământului  

 1.1 Pregătire individuală: audierea unor cursuri, parcurgerea completă a unor cursuri postuniv. de 
învăţământ în domeniul de activitate sau complementar                                                        DA 

 1.2 Participare la conferinţe, simpozioane, congrese in domenii de activitate princ. sau în domenii 
interdisciplinare                                                                                                                       DA 



 1.3 Organizare de congrese ş.a. in domeniul de activitate principal sau in domenii 
colaterale/complementare                                                                                                       DA 

 1.4 Organizare de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi străinătate             DA 

 1.5 Perfecţionarea pregătirii pedagogice                                                                                       DA 

 1.6 Elaborare de manuale, teste grilă şi alte materiale didactice în interesul învăţământului      DA 

 

C. C.1. Activităţi de cercetare ştiin ţifică 
  1.1 Elaborarea tratatelor, monografiilor, şi a cărţilor de specialitate prevăzute în planul intern 
de învăţământ                                                                                                                          DA 

 1.2 Participarea  la competiţii naţionale şi internaţionale în vederea câştigării de granturi         DA 

 1.3 Activităţi individuale de inovare sau inventică.                                                                     DA 

 

 TOTAL ORE:   CAP.  A+B+C 
 

Toate activităţile cuprinse în “Fişa individuală a postului” sunt obligatorii pentru fiecare cadru  
didactic, ţinând seama de funcţia didactică pe care o deţine. 
 Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică, realizată prin cumularea ponderilor 
activităţiilor, este de 40 ore pe săptămână. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
“VICTOR BABEŞ” DIN TIMI ŞOARA 

 
 

 
FIŞA  INDIVIDUAL Ă  A POSTULUI 

 
 
Numele şi prenumele        POST VACANT 
 

Funcţia didactică / Titlul ştiin ţific       ŞEF DE LUCRĂRI  
                                                                cu titlul ştiin ţific de doctor-perioadă nedeterminată 
 
Capi- 
tolul 

Cod 
activi- 
tate 

Tipul activit ăţii 
Nr. ore 
efective 

Coef. de 
transfor  
mare 

Nr. ore 
conven- 
ţionale 

A. A.1. Activităţi de predare normate în statul de funcţii    
 1.1 Cursuri didactice pt.studenţi  1 2 2 
 1.2 Cursuri didactice "studii aprofundate" master    
 1.3 Cursuri de studii avansate (doctorale)    
 1.4 Îndrumarea studenţilor doctoranzi    
 1.5 Cursuri (prelegeri) pt.medici rezidenţi    
 A.2. Activităţi practice, de laborator, stagii    
 2.1 Lucrări practice, laboratoare, stagii cu studenţii 8 1 8 
 2.2 Lucrări practice, laboratoare, stagii cu masteranzi    
 2.3 Lucrări practice, cu medici rezidenţi                          DA    
 A.3. Activităţi de îndrumare, conducere, de finalizare a studiilor 
 3.1 Îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă                                                                  DA 
 3.2 Îndrumarea elaborării tezelor de doctorat 

 3.3 Îndrumarea elaborării disertaţiilor de master 
 A.4. Alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiin ţifică 

 4.1 Îndrumarea studenţilor pentru efectuarea practicii de specialitate                                          DA 
 4.2 Consultaţii                                                                                                                                DA 
 4.3 Îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti                                                                            DA 
 4.4 Îndrumarea studenţilor în cadrul sistemului de credite transferabile                                       DA 

 A.5. Activităţi de evaluare 
 5.1 Evaluarea în cadrul pregătirii prin doctorat: 

  -comisie pentru concurs admitere; 

  -comisie pentru examen doctorat; 

  -comisie sustinere publica teză de doctorat, inclusiv evaluare teză. 

 5.2 Evaluarea în cadrul concursurilor de admitere la toate formele de învăţământ ( lungă durată, 
scurtă  durată inclusiv postuniversitar, altele decât doctoratul): 

  -elaborare tematică şi bibliografie;       DA
  

  -comisie redactare subiecte;                                                                                                    DA 

  -comisie corectură teste grilă;                                                                                                 DA 

  -comisie supracorectură; 



  -comisie contestaţii; 

 
 

 -comisie concurs de admitere (organizare, monitorizare); 

  -comisie supraveghere examen scris.                                                                                      DA 

 5.3 Evaluarea şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare 
sau postuniversitare : 

  -elaborare tematică şi bibliografie; 

  -comisie elaborare subiecte;        DA 

  -comisie examinare şi notare;                                                                                                  DA 
   -comisie organizare examen;        DA 

  -comisie supraveghere probe scrise;                                                                                        DA 

  -comisie corectură;                                                                                                                  DA 

  -comisie contestaţii. 

 A.6. Activităţi privind preg ătirea şi promovarea cadrelor didactice din învăţământul 
superior 

 6.1 Concurs pentru ocuparea unui post de asistent universitar: 

  -elaborare tematică şi bibliografie;                                                                                         DA 

  -elaborarea subiectelor pentru probele scrise, corectare şi notare;                                         DA 

  -participarea la prelegerea publică propusă de candidat privind dezvoltarea carierei 
universitare atât din punct de vedere didactic cât şi al activităţii de cercetare ştiinţifică;      DA 

  -verificare dosar de concurs, verificarea îndeplinirii standardelor minimale specifice funcţiei 
de asistent universitar prevăzute în metodologia proprie, în vederea selecţiei candidaţilor.  DA 

 6.2 Concurs pentru ocuparea unui post de şef de lucrări: 

  -stabilire temă prelegere; 

  -participarea la prelegerea publică propusă de candidat privind dezvoltarea carierei 
universitare atât din punct de vedere didactic cât şi al activităţii de cercetare ştiinţifică;      DA 

  -verificare dosar de concurs, verificarea îndeplinirii standardelor minimale specifice funcţiei 
de şef de lucrări prevăzute în metodologie proprie, în vederea selecţiei candidaţilor.           DA 

 6.3 Concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar: 

  -elaborare scrisori de recomandare privitoare la calitatea profesională a candidatului; 

  -analiză dosar concurs; 

  -verificarea îndeplinirii standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice 
specifice funcţiei didactice de conferenţiar universitar precum şi îndeplinirea standardelor 
minimale prevăzute de metodologia proprie; 

  -participarea la prelegerea publică, evaluare şi notare. 

 6.4 Concurs pentru ocuparea unui post de profesor universitar: 

  -verificarea îndeplinirii standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice 
specifice funcţiei de profesor universitar precum şi îndeplinirea standardelor minimale 
prevăzute de metodologia proprie; 

  -participarea la prelegerea publică, evaluare şi notare. 

 

B. B.1. Activităţi de pregătire ştiin ţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul 
învăţământului  

 1.1 Pregătire individuală: audierea unor cursuri, parcurgerea completă a unor cursuri postuniv. de 
învăţământ în domeniul de activitate sau complementar                                                        DA 

 1.2 Participare la conferinţe, simpozioane, congrese in domenii de activitate princ. sau în domenii 
interdisciplinare                                                                                                                       DA 



 1.3 Organizare de congrese ş.a. in domeniul de activitate principal sau in domenii 
colaterale/complementare                                                                                                       DA 

 1.4 Organizare de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi străinătate             DA 

 1.5 Perfecţionarea pregătirii pedagogice                                                                                       DA 

 1.6 Elaborare de manuale, teste grilă şi alte materiale didactice în interesul învăţământului      DA 

 

C. C.1. Activităţi de cercetare ştiin ţifică 
  1.1 Elaborarea tratatelor, monografiilor, şi a cărţilor de specialitate prevăzute în planul intern 
de învăţământ                                                                                                                          DA 

 1.2 Participarea  la competiţii naţionale şi internaţionale în vederea câştigării de granturi         DA 

 1.3 Activităţi individuale de inovare sau inventică.                                                                     DA 

 

 TOTAL ORE:   CAP.  A+B+C 
 

Toate activităţile cuprinse în “Fişa individuală a postului” sunt obligatorii pentru fiecare cadru  
didactic, ţinând seama de funcţia didactică pe care o deţine. 
 Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică, realizată prin cumularea ponderilor 
activităţiilor, este de 40 ore pe săptămână. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE 
“VICTOR BABEŞ” DIN TIMI ŞOARA 

 
 

FIŞA  INDIVIDUAL Ă  A POSTULUI 
 

 
Numele şi prenumele        POST VACANT 
 

Funcţia didactică / Titlul ştiin ţific       ASISTENT UNIVERSITAR  
                                                                cu titlul ştiin ţific de doctor-perioadă nedeterminată 
 
Capi- 
tolul 

Cod 
activi- 
tate 

Tipul activit ăţii 
Nr. ore 
efective 

Coef. de 
transfor  
mare 

Nr. ore 
conven- 
ţionale 

A. A.1. Activităţi de predare normate în statul de funcţii    
 1.1 Cursuri didactice pt.studenţi     
 1.2 Cursuri didactice "studii aprofundate" master    
 1.3 Cursuri de studii avansate (doctorale)    
 1.4 Îndrumarea studenţilor doctoranzi    
 1.5 Cursuri (prelegeri) pt.medici rezidenţi    
 A.2. Activităţi practice, de laborator, stagii    
 2.1 Lucrări practice, laboratoare, stagii cu studenţii 11 1 11 
 2.2 Lucrări practice, laboratoare, stagii cu masteranzi    
 2.3 Lucrări practice, cu medici rezidenţi    
 A.3. Activităţi de îndrumare, conducere, de finalizare a studiilor 
 3.1 Îndrumarea elaborării lucrărilor de licenţă                                                                  DA 
 3.2 Îndrumarea elaborării tezelor de doctorat 

 3.3 Îndrumarea elaborării disertaţiilor de master 
 A.4. Alte activităţi didactice, practice şi de cercetare ştiin ţifică 

 4.1 Îndrumarea studenţilor pentru efectuarea practicii de specialitate                                          DA 
 4.2 Consultaţii                                                                                                                                DA 
 4.3 Îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti                                                                            DA 
 4.4 Îndrumarea studenţilor în cadrul sistemului de credite transferabile                                       DA 

 A.5. Activităţi de evaluare 
 5.1 Evaluarea în cadrul pregătirii prin doctorat: 

  -comisie pentru concurs admitere; 

  -comisie pentru examen doctorat; 

  -comisie sustinere publica teză de doctorat, inclusiv evaluare teză. 

 5.2 Evaluarea în cadrul concursurilor de admitere la toate formele de învăţământ ( lungă durată, 
scurtă  durată inclusiv postuniversitar, altele decât doctoratul): 

  -elaborare tematică şi bibliografie; 

  -comisie redactare subiecte; 

  -comisie corectură teste grilă;                                                                                                 DA 

  -comisie supracorectură; 

  -comisie contestaţii; 



 
 

 -comisie concurs de admitere (organizare, monitorizare); 

  -comisie supraveghere examen scris.                                                                                      DA 

 5.3 Evaluarea şi activităţi complementare în cadrul comisiilor de finalizare a studiilor universitare 
sau postuniversitare : 

  -elaborare tematică şi bibliografie; 

  -comisie elaborare subiecte; 

  -comisie examinare şi notare; 
   -comisie organizare examen; 

  -comisie supraveghere probe scrise;                                                                                        DA 

  -comisie corectură;                                                                                                                  DA 

  -comisie contestaţii. 

 A.6. Activităţi privind preg ătirea şi promovarea cadrelor didactice din învăţământul 
superior 

 6.1 Concurs pentru ocuparea unui post de asistent universitar: 

  -elaborare tematică şi bibliografie; 

  -elaborarea subiectelor pentru probele scrise, corectare şi notare; 

  -participarea la prelegerea publică propusă de candidat privind dezvoltarea carierei 
universitare atât din punct de vedere didactic cât şi al activităţii de cercetare ştiinţifică;      DA 

  -verificare dosar de concurs, verificarea îndeplinirii standardelor minimale specifice funcţiei 
de asistent universitar prevăzute în metodologia proprie, în vederea selecţiei candidaţilor. 

 6.2 Concurs pentru ocuparea unui post de şef de lucrări: 

  -stabilire temă prelegere; 

  -participarea la prelegerea publică propusă de candidat privind dezvoltarea carierei 
universitare atât din punct de vedere didactic cât şi al activităţii de cercetare ştiinţifică; 

  -verificare dosar de concurs, verificarea îndeplinirii standardelor minimale specifice funcţiei 
de şef de lucrări prevăzute în metodologie proprie, în vederea selecţiei candidaţilor. 

 6.3 Concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar: 

  -elaborare scrisori de recomandare privitoare la calitatea profesională a candidatului; 

  -analiză dosar concurs; 

  -verificarea îndeplinirii standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice 
specifice funcţiei didactice de conferenţiar universitar precum şi îndeplinirea standardelor 
minimale prevăzute de metodologia proprie; 

  -participarea la prelegerea publică, evaluare şi notare. 

 6.4 Concurs pentru ocuparea unui post de profesor universitar: 

  -verificarea îndeplinirii standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice 
specifice funcţiei de profesor universitar precum şi îndeplinirea standardelor minimale 
prevăzute de metodologia proprie; 

  -participarea la prelegerea publică, evaluare şi notare. 

 

B. B.1. Activităţi de pregătire ştiin ţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul 
învăţământului  

 1.1 Pregătire individuală: audierea unor cursuri, parcurgerea completă a unor cursuri postuniv. de 
învăţământ în domeniul de activitate sau complementar                                                        DA 

 1.2 Participare la conferinţe, simpozioane, congrese in domenii de activitate princ. sau în domenii 
interdisciplinare                                                                                                                       DA 

 1.3 Organizare de congrese ş.a. in domeniul de activitate principal sau in domenii 
colaterale/complementare                                                                                                       DA 



 1.4 Organizare de schimburi academice între diferite universităţi din ţară şi străinătate             DA 

 1.5 Perfecţionarea pregătirii pedagogice                                                                                       DA 

 1.6 Elaborare de manuale, teste grilă şi alte materiale didactice în interesul învăţământului      DA 

 

C. C.1. Activităţi de cercetare ştiin ţifică 
  1.1 Elaborarea tratatelor, monografiilor, şi a cărţilor de specialitate prevăzute în planul intern 
de învăţământ                                                                                                                          DA 

 1.2 Participarea  la competiţii naţionale şi internaţionale în vederea câştigării de granturi         DA 

 1.3 Activităţi individuale de inovare sau inventică.                                                                     DA 

 

 TOTAL ORE:   CAP.  A+B+C 
 

Toate activităţile cuprinse în “Fişa individuală a postului” sunt obligatorii pentru fiecare cadru  
didactic, ţinând seama de funcţia didactică pe care o deţine. 
 Suma totală a orelor de muncă dintr-o normă didactică, realizată prin cumularea ponderilor 
activităţiilor, este de 40 ore pe săptămână. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


