1
DESCRIEREA POSTULUI SCOS LA CONCURS
NUME CÂMP
UNIVERSITATEA
FACULTATEA
DEPARTAMENTUL
POZIŢIA ÎN STATUL DE FUNCŢII
FUNCŢIE
Discipline din planul de învăţământ

Domeniu ştiinţific
Descrierea postului scos la concurs

Atribuţii

DESCRIERE
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
FACULTATEA DE CONSTRUCŢII,
CADASTRU ŞI ARHITECTURĂ
Departamentul de Cadastru şi Arhitectură
22
ŞEF DE LUCRĂRI
Proiecţii cartografice
Amenajarea teritoriului şi urbanism
Topografie
Inginerie geodezică
Post de şef de lucrări, poz. 22 din statul de
funcţi al Departamentului de Cadastru şi
Arhitectură, Facultatea de Construcţii, Cadastru
şi Arhitectură, incluzând:
-activităţi didactice de predare, cercetare
ştiinţifică specifică disciplinelor cuprinse în
post;
-ocuparea acestui post solicită studii de
specialitate din domeniul: Cadastru, Topografie,
Geografie, Amenajarea teritoriului şi Urbanism
la nivel de licenţă şi doctorat;
-titularul postului se subordonează direct
directorului de departament, având relaţii de
colaborare cu colegii;
-publicarea de materiale ştiinţifice;
-sarcini şi responsabilităţi: organizarea de
activităţi didactice şi ştiinţifice;
-utilizarea materialelor didactice;
-organizarea/participarea
la
manifestări
ştiinţifice în domeniu;
-publicarea de materiale ştiinţifice;
-îndrumarea studenţilor prin consultaţii, cercuri
ştiinţifice;
-coordonarea lucrărilor de finalizare studii.
-activităţi de predare, inclusiv pregătirea
acestora în vederea prezentării unor informaţii
actualizate acolo unde acest lucru este posibil;
-activităţi de evaluarea a studenţilor;
-îndrumarea (conducerea) proiectelor de
finalizare a studiilor, a lucrărilor de licenţă şi de
diplomă, consultaţii;
-participarea la comisii şi consilii în interesul
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învăţământului;
-activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi
alte activităţi în interesul învăţământului,
activităţi de cercetare ştiinţifică.
Salariul de încadrare
Data publicării anunţului în monitorul
oficial
Perioada de început şi sfârşit de
înscriere
Data, ziua din săptămână şi ora
susţinerii prelegerii
Locul susţinerii prelegerii
Datele de susţinere a probelor de
concurs
Data de comunicare a rezultatelor
Perioada de început şi sfârşit de
contestaţii
Tematica probelor de concurs
Descrierea procedurii de concurs
Lista de documente
Adresa unde se trimite dosarul
Comisie

28.04.2017
28.04.2017-28.08.2017, ora 16:00
în intervalul: 13-15.09.2017
susţinere prelegere: 14.09.2017, ora 12:00
Facultatea de Construcţii, Cadastru şi
Arhitectură, Oradea, str. B. şt. Delavrancea, nr.
4, sala B12, et.1.
în intervalul: 13-15.09.2017
susţinere: 14.09.2017, ora 12:00
În termen de 2 (două) zile de la finalizarea
concursului
5 (cinci) zile lucrătoare de la comunicarea
rezultatului, cel târziu, 22.09.2017, ora 16:00
TEMATICA (doc. atasat)
PROCEDURĂ (doc. ataşat)
Anexa 2
Universitatea din Oradea, Serviciul Resurse
Umane, str. Universităţii, nr.1, sala I102a
Preşedinte:
Membrii:
Membrii supleanţi:

Metodologie

METODOLOGIE (document ataşat)

