Anexa 7 la nr. 9/158/DGIU/07.05.2019

DOSARUL DE CONCURS
În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare
vacant, candidatul întocmeşte un dosar care conţine, cel puţin, următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe proprie
răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, atât din punct de vedere
didactic, cât şi din punct de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se
redactează de către candidat, cuprinde maxim 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de
departajare a candidaţilor (Anexa 2 la Regulementul privind ocuparea posturilor didactice şi de
cercetare vacante - Cod: 25)
c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
d) lista de lucrări a candidatului în format tipărit şi în format electronic;
e) de verificare a îndeplinirii standardelor naţionale pentru ocuparea posturilor de conferenţiar
universitar şi profesor universitar;
f) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs (format
standard propriu - Anexa 3 la la Regulementul privind ocuparea posturilor didactice şi de
cercetare vacante - Cod: 25). Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat.
g) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi
în cazul în care diploma de doctor originală nu este eliberată în România, atestatul de
recunoaştere sau echivalare a acesteia;
h) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză sau
germană) a tezei de doctorat pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
i) declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că, în cazul în care s-ar afla că a câştigat
concursul, nu se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale
1/2011;
j) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului (bacalaureat, licenţă, masterat etc.);
k) copia cărţii de identitate sau în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a
paşaportului sau 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 după documente care atestă schimbarea
numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
m) 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.
UEMR nu acceptă decât lucrări în format electronic.
Dosarul se poate depune la Rectoratul Universităţii „Eftimei Murgu” din Reşiţa, Piaţa
Traian Vuia 1-4 320085 Reşiţa
Curriculum vitae al candidatului trebuie să includă:
a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;

b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;
c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect
şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru
fiecare sursă de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;
d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale
candidatului.
Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:
a) Lista celor maximum zece lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru
realizări profesionale proprii, care sunt incluse, în format electronic în dosar şi care se pot regăsi
şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol.
b) teza sau tezele de doctorat;
c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială şi intelectuală;
d) cărţi şi capitole în cărţi;
e) articole sau studii în extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
f) publicaţii în extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de
specialitate;
g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

******************************************************************************
ANEXA 2

Propunere de dezvoltare a carierei universitare
(max. 10 pagini)
A. Date candidat – min. nume şi prenume, locul si data naşterii, stare civilă (eventual
schimbare nume), limbi cunoscute şi nivel, ocupaţia actuală
B. Studii1
Liceu – min. perioada şi specializarea
Licenţă/studii de lungă durată – perioada, profilul, tema diploma, scurtă descriere a lucrării de
diploma (min. ½ pag A4)
Masterat (dacă este cazul) – perioada, profilul, tema dizertaţie, scurtă descriere a lucrării de
dizertaţie (min. ½ pag A4)
Doctorat – perioada, profilul, titlul tezei, scurtă descriere a tezei (min. 1 pag A4)
Postdoctorat (dacă este cazul) – perioada, domeniul de cercetare, tema abordată, scurtă descriere
a cercetării (min. 1 pag A4)

1

Se va preciza dacă candidatul are experienţă acumulată în străinătate

C. Traseu profesional – min. perioade, locuri de muncă, funcţia deţinută, scurtă descriere a
activităţii (ex. execuţie, concepţie, proiectare, cercetare, predare, management etc.)
D. Activitate ştiinţifică şi tehnică relevantă
Lucrări în reviste
Lucrări comunicate în cadrul conferinţelor
Publicaţii
Proiecte de cercetare şi/sau dezvoltare
E. Apartenenţa la asociaţii profesionale
F. Contribuţii la dezvoltarea domeniului ştiinţific-tehnic
Membru in comitete organizatorice/ştiinţifice ale conferinţelor, redacţia revistelor sau editurilor
etc.
G. Premii obţinute – min. numele premiului, data şi cine l-a acordat
H. Reviste şi conferinţe unde doreşte să publice în perioada următoare, titluri de articole în
lucru, ce linii de finanţare cunoaşte şi unde doreşte să aplice pentru câştigarea de granturi
etc.
I. Cum vede domeniul in care se implică şi ce direcţii de cercetare intenţionează să
abordeze, cum, dacă are echipă, ce echipamente ştie să utilizeze, se potenţiali beneficiari ai
cercetării cunoaşte etc. (min. 2 pag. A4)

ANEXA Nr. 3

FIŞA
de verificare a îndeplinirii
standardelor minimale ale universităţii
în vederea prezentării la concurs

Pentru ocuparea postului de asistent universitar pe perioadă nedeterminată se verifică:
- deţinerea diplomei de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului sau într-o ramură
înrudită;
- existenţa a minimum trei lucrări ştiinţifice (studii, articole) apărute în publicaţii de referinţă:

Fişa 1
Nr.
crt.
1
2
3

Titlul lucrării

Referinţa bibliografică a
publicaţiei

- media tuturor anilor de studii de licenţă (fără nota la examenul de finalizare a studiilor): ______
- media tuturor anilor de studii de masterat (fără nota la examenul de finalizare a studiilor): ____
- media examenului de licenţă: ______________
- media examenului de disertaţie: ____________

Data:

Candidat:

