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DESCRIEREA POSTULUI VACANT
Formularul va conține următoarele câmpuri:
Nume câmp
Descriere
Universitatea
Facultatea
Departamentul
Poziția în statul de funcții
Funcție
Discipline din planul de învățământ

Domeniu științific
Descrierea postului scos la concurs

Universitatea din Oradea
Facultatea de Construcții, Cadastru și
Arhitectură
Departamentul de Cadastru și Arhitectură
Postul nr. 6
Conferențiar
Compensarea datelor geodezice și
statistică I ‐ curs
Compensarea datelor geodezice și
statistică I ‐ laborator
Compensarea datelor geodezice și
statistică II ‐ curs
Compensarea datelor geodezice și
statistică II ‐ laborator
Inginerie geodezică
Post de conferențiar poziția nr. 6,
Departamentul de Cadastru și
Arhitectură / Facultatea de Construcții,
Cadastru și Arhitectură, include activități
didactice și de cercetare specifice
disciplinelor din planul de învățământ
cuprinse în postul scos la concurs.
Ocuparea acestui post solicită studii de
specialitate în Domeniul Ingineriei
Geodezice la nivel de licență și doctorat.
Titularul postului este subordonat direct
directorului de departament și
colaborează cu colegii din departament
Sarcini și responsabilități:
‐ Conceperea, planificarea si organizarea
activităților didactice și științifice,
‐ Utilizarea materialelor didactice,
‐ Conceperea și aplicarea instrumentelor
de evaluare a studenților,
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Atribuții

Salariul de încadrare
Data publicării anunțului în monitorul
oficial
Perioada de început și sfârșit de înscriere
Data, ziua din săptămână și ora
susținerii prelegerii
Locul susținerii prelegerii

Datele de susținere a probelor de
concurs, inclusiv a prelegerilor,
cursurilor etc.
Data de comunicare a rezultatelor

‐ Utilizarea unor modalități optime de
comunicare cu studenții,
‐ Organizarea/participarea de/la
manifestări științifice,
‐ Publicarea de materiale didactice și
științifice,
‐ Participarea la activități de
perfecționare pedagogică și în domeniul
specialității,
‐ Îndrumarea pregătirii studenților:
consultații, cercuri științifice,
‐ Elaborarea lucrărilor de finalizare a
studiilor
- Activități de predare, inclusiv pregătirea
acestora
‐ Îndrumarea (conducerea) proiectelor de
finalizare a studiilor, a lucrărilor de
licență și de absolvire
‐ Activități de evaluare
‐ Consultații
‐ Participarea la comisii și consilii în
interesul învățământului
‐ Activități de pregătire științifică și
metodică și alte activități în interesul
învățământului
‐ Activități de cercetare științifică, de
dezvoltare tehnologică, activități de
proiectare, potrivit specificului
28.04.2017
28. 04.2017 – 28.08.2017 la ora 1600
13.09.2017 la ora 1000
Universitatea din Oradea, Facultatea de
Construcţii, Cadastru şi Arhitectură, str.
Barbu Ştefănescu Delavrancea, nr. 4, corp
B, etaj I, sala B12
Început
Sfârșit
13.09.2017
15.09.2017
Început
13.09.2017

Sfârșit
15.09.2017
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Perioada de început și sfârșit de
contestații
Tematica probelor de concurs
Descrierea procedurii de concurs
Lista de documente
Adresa unde se trimite dosarul de
concurs

Comisie
Metodologie

Început
Sfârșit
18.09.2015
22.09.2017 ora 16:00
TEMATICA (document atașat)
PROCEDURĂ (document atașat)
Universitatea din Oradea,
C.P. nr. 114, Oficiul Postal 1, str.
Universitatii nr. 1, Oradea, Romania
tel.: +40‐259‐408113; +40‐
259432830(centrala)
fax: +40‐259‐432789
e‐mail: rectorat@oradea.ro
pagina web: www.uoradea.ro
METODOLOGIE (document atașat)
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