Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara organizează examen de
promovare pentru funcţia de:
INFORMAŢII PRIVIND POSTUL
SECRETAR I
Denumirea postului:
Centrul de Chirurgie Laparoscopica si Microchirurgie „Pius
Locul de muncă:
Branzeu”
SUPERIOARE
Nivel studii:
BIBLIOGRAFIA DE CONCURS
-Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
-Carta UMFVBT; (www.umft.ro)
-Ordinul MEN nr. 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a
studenţilor.
-H.G.
nr.
376/2016,
privind
aprobarea
Nomenclatorului
domeniilor
şi
al
specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior
pentru anul universitar 2017 – 2018;
-Regulament de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice în cadrul studiilor universitare de
licenţă, an universitar 2017-2018 (www.umft.ro)
-Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul studii universitare
de licenţă la Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş" din Timişoara.
(www.umft.ro)
-Metodologia de examinare / notare a studentiilor de la Universitatea de Medicină şi Farmacie
,,Victor Babeş" din Timişoara. (www.umft.ro)
-Procedură privind circuitul documentelor în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor
Babeş” din Timişoara. (www.umft.ro)
-Tehnici de secretariat. Notiuni de corespondenta;
-Legea 22/1969 actualizata, privind calitatea de gestionar;
-Arhivarea, pastrarea si utilizarea documentelor din arhiva UMF.
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COMISIA
Prof. Univ. Dr. Mihai Ionac
Med. Vet. Dr. Hoinoiu Bogdan
Secretar-Șef Facultate- Ienea Dorina
Ec. Stanca Mihaela-Serv.RUNOS
Șef de lucrări dr. Alexandru Nistor
Asist. univ. Dr. Andreea Rata
Director RU: Sasa Mitrovici
Ec. Stanca Mihaela-Serv.RUNOS

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE PROMOVARE
Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise
24.11.2017, ora 10,00, la Centrul
Desfăşurarea probei scrisă:
„Pius Branzeu”
24.11.2017, ora 15.00
Afişarea rezultatelor probei scrise:
24.11.2017,ora 15.00-27.11.2017,
Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei scrise:
ora 15.00
Soluţionarea contestaţiilor privind rezultatul probei
28.11.2017, ora 10.00
scrise şi afişarea rezultatelor finale:
Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, cod 300041, România ■■■ Tel/fax: (40)256499120
E-mail: concurs@umft.ro; www.umft.ro

