DiInformații post

Universitatea

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJNAPOCA

Facultatea

Facultatea Arte Decorative și Design

Departament

Discipline Teoretice

Poziția în statul de
funcții

12

Funcție

Lector universitar

Disciplinele din planul
de învățământ

Domeniu stiintific

Descriere post

Tendințe contemporane în istoria artei și studii vizuale;
Muzeologie; Teoria și practica protejării patrimoniului
construit; Istoria artei universale (1); Istoria artei universale
(2); Istoria artei din România; Istoria artei moderne;
Științele auxiliare ale istoriei artei (2); Iconografia artei
creștine.

Arte vizuale
Poziţia 12, lector, disciplinele: Tendințe contemporane în
istoria artei și studii vizuale; Muzeologie; Teoria și practica
protejării patrimoniului construit; Istoria artei universale
(1); Istoria artei universale (2); Istoria artei din România;
Istoria artei moderne; Științele auxiliare ale istoriei artei
(2); Iconografia artei creștine.

Atributiile/activitatile
aferente

Activităţi didactice de predare - curs şi lucrări practice,
normate în statul de funcţii; Activităţi de pregătire
ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul
învăţământului; Activităţi de cercetare ştiinţifică şi creaţie
artistică

Salariul minim de
incadrare

4393 lei

Calendarul concursului
Data publicării anunţului
2019-11-26
în Monitorul Oficial

Început
Sfârșit
2019-11-26 2020-01-21

Perioadă înscriere

Data susținerii prelegerii 2020-02-05
Ora susținerii prelegerii

10:00:00

Locul susținerii
prelegerii

str. Matei Corvin nr. 6, Cluj-Napoca

Perioadă susținere a
probelor de concurs

Început
Sfârșit
2020-02-05 2020-02-05

Perioadă comunicare a
rezultatelor

Început
Sfârșit
2020-02-06 2020-02-06

Perioadă de contestații

Început
Sfârșit
2020-02-06 2018-02-10
Arta europeană în secolele XII – XVI
Arta europeană în epoca barocă
Postimpresionismul și avangardele antebelice
Istoria restaurării monumentelor istorice
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Descrierea procedurii
de concurs

Lista documente

Anexa 1 la Metodologia UAD de concurs pentru ocuparea
posturilor
Art.14 (1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea
unui post didactic şi de cercetare candidatul întocmeşte un
dosar care conţine, cel puţin, următoarele documente:a)
cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care
include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea
informaţiilor prezentate în dosar; b) o propunere de dezvoltare
a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere
didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de
vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se
redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi
este unul dintre principalele criterii de departajare a
candidaţilor;c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit
şi în format electronic;d) lista de lucrări ale candidatului în
format tipărit şi în format electronic;e) fişa de verificare a
îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs,
al cărei format standard este prevăzut la anexa 2 a prezentei
metodologii. Fişa de verificare este completată şi semnată de
către candidat;f) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de
circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o
pagină pentru fiecare limbă;g) declaraţie pe propria răspundere
a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate
prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării
concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;h)
documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: în

original, după care se va face copie, copie, care va fi certificată
conform cu originalul, de către persoana/persoanele care
are/au atribuții în acest sens, în cazul în care diploma de doctor
originală nu este recunoscută în România, atestatul de
recunoaştere sau echivalare a acesteia;i) copii ale diplomelor
de licenţă, de master (dacă este cazul) şi al suplimentelor de
diplomă, ale altor diplome care atestă studiile candidatului, în
original, după care se fac copii care vor fi certificate conform
cu originalele, de către persoana/persoanele care are/au
atribuții în acest sens ;j) actul care dovedeşte absolvirea
modulului psihopedagogic, pentru cei care s-au înscris la studii
începând cu anul 1995;k) certificatul de naştere, după care se
va face copie, care va fi certificată conform cu originalul, de
către persoana/persoanele care are/au atribuții în acest
sens;l) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul
nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt
document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii
de identitate ori paşaportului; m) în cazul în care candidatul şi-a
schimbat numele, copii de pe documente care atestă
schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada
schimbării numelui; n) 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; o) scrisori de recomandare din partea
conducătorilor departamentelor/instituţiilor în care candidaţii
au fost angajaţi sau înmatriculaţi ca studenţi.Art. 15 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 lea condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în
care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru
fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele
publicaţii sau brevete rezultate; d) informaţii despre premii sau
alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale
candidatului. Art. 16 Lista completă de lucrări ale candidatului
va fi structurată astfel: a)lista celor maximum 10 lucrări
considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru
realizările 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
intelectuală; d) cărţi şi capitole în cărţi; e) articole/studii in
extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional
principal; f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale
principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;g) alte
lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul
creaţiei artistice. Art. 17 (1) Candidaţii la posturile de
conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie
să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de
contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară
sau din străinătate, exterioare Universităţii de Artă şi Design din
Cluj-Napoca, care au acceptat să elaboreze scrisori de
recomandare privitoare la calităţile profesionale ale
candidatului. (2) Candidaţii la posturile de profesor universitar
sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de
concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor
personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au
acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la
calităţile profesionale ale candidatului.(3) În cazul domeniilor
ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare
pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau
cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor
personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare
Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca al cărei post este
scos la concurs.(4) Domeniile ştiinţifice cu specific românesc
sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.Art.
18 Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune
la registratura Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca,
direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat
care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este
transmis membrilor comisiei de concurs începând cu data
închiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar
nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei
probe a concursului.

Adresa unde se
transmite dosarul de
concurs
Comisie

Universitatea de Artă şi Design din Cluj - Napoca Piaţa
Unirii nr. 31 400098 Cluj - Napoca
Președinte:
Prof.univ.dr. Vlad Țoca

Membri:
Conf.univ.dr. Mara-Victoria Rațiu
Conf.univ.dr. Bogdan-Teodor Iacob
Conf.univ.dr. Anamaria-Felicia Tomiuc
Lect.univ.dr. Weisz Attila

