
Universitatea Politehnica din Bucurețti 
Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică și Științe SocioUmane 

Informații concurs post 81 asistent pe perioadă determinată  
 
 
 

Universitatea/ 
Departament 

Universitatea Politehnica din Bucuresti, Departamentul de Formare pentru Cariera 
Didactica si Stiinte Socio-Umane 

Poziţia în statul de funcţii poziția 81, 

Funcţie Asistent universitar, 

Disciplinele din planul de 
învăţământ 

• Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului- 
FE.TMC);  

• Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării - 
TMI.TME); 

• Practică pedagogică în învătământul preuniversitar obligatoriu. 

 

Domeniu ştiinţific Stiinte ale educatiei 

 
 
 
 
 

 
Descriere post 

Postul didactic de asistent universitar, perioadă determinată, vacant, poziţia 81 în Statul 
de funcţii, aprobat pentru anul universitar 2022-2023, face parte din domeniul ştiinţific 
Stiinte ale educatiei. 
Activităţi specifice postului:  
- Îndeplinirea normei universitare conform art. 287 din Legea nr. 1/2011. - Norma 

didactică minimă săptămânală - 12 convenţionale. Suma totală a orelor dintr-o normă 
didactică de cercetare este de 1720 ore pe an. 

- Ocuparea acestui post necesită studii de specialitate în domeniul de referinţă şi 
implică îndeplinirea criteriilor Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor 
pentru ocuparea posturilor didactice în UPB (ANEXA 3a) 

- Titularul postului este subordonat direct Directorului DFCDSSU si asigură aplicarea 
conţinutului fişelor disciplinelor prin seminarii, lucrări şi aplicaţii practice; elaborează 
lucrări practice şi alte materiale didactice necesare învăţământului şi cercetării 
ştiinţifice; pregăteşte şi conduce seminarii, lucrări şi aplicaţii practice la disciplina la 
care este desemnat, în conformitate cu planurile de învăţământ aprobate; îndrumă 
pregătirea şcolară a studenţilor 

 
 
 
 

Atributiile/activitatile 
aferente 

- susţinerea seminarelor aferente disciplinelor din post; 

- activităţi de îndrumare a cercetării ştiinţifice studenţeşti; 

- evaluarea activităţilor studenţilor (examene finale, verificări pe parcurs, examene 
parțiale, referate) 

- activităţi de asistenţă la examene şi alte forme de evaluare a studenţilor;  

- elaborarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice în domeniul aferent disciplinelor din post; 

- participarea la elaborarea de lucrări ştiinţifice în domeniile de interes ale 
departamentului; 

- pregătire individuală (autoperfecționare), inclusiv perfecționarea propriei pregătiri 
pedagogice; 

- participarea la conferințe, simpozioane, congrese ș.a. în domeniul de activitate sau 
în domenii complementare;  

- participarea la elaborarea de cursuri, teste, aplicații, ghiduri de studiu, etc 

- se preocupă de perfecţionarea şi modernizarea tehnologiilor didactice folosite în 
procesul de învăţământ;  

- participa la proiecte de cercetare în cadrul competiţiilor naţionale şi internaţionale de 
obţinere de fonduri pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică din UPB. 

Salariul minim de 
incadrare 

- în conformitate cu prevederile din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

Înscrierea la concurs 10.10.2022 – 13.10.2022 
[Rectorat, R207, dna F.Dragomir] 

 

Data susţinerii probelor 
Locul susţinerii  

Proba scrisă 18.10.2022/ ora 10,00 Sala BN317 

Proba orală 20.10.2022/ ora  10,00 Sala BN317 

Proba practică 20.10.2022/ ora  12,00 Sala BN317 
(orice modificare de locatie o sa fie anuntata in timp util) 

Comunicare a rezultatelor 20.10.2022 

Afișare la sediul DFCDSSU-BN313 (avizier- dupa ora 18.00) 



 

Perioadă de contestaţii 
21.10.2022, 24.10.2022, 25.10.2022 

Exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs 

 
 
 
 

 
Tematica probelor de 
concurs 

TEMATICA Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia 
curriculumului- FE.TMC); 

1. Educația. Concept și sensuri. Funcțiile educației. Forme ale educației  
2. Pedagogia – teorie și știință a educației  
3. Educabilitatea  
4. Finalițățile educației  
5. Educația integrală și dimensiunile sale  
6. Autoeducația. Educația adulților  
7. Cercetarea pedagogică și inovarea în învățământ  
8. Sistemul instituțional al educației  
9. Managementul educațional  
10. Curriculumul școlar. Conținutul învățământului-componentă a curriculumului. 
Produse curriculare 
 

TEMATICA Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi 
metodologia evaluării - TMI.TME); 
1. Didactica sau teoria instruirii  
2. Componentele principale ale procesului de învăţământ  
3. Procesul de învăţământ şi dezvoltarea capacităţii creatoare 
4. Principiile procesului de învățământ  
5. Metodologia procesului de învățământ  
6. Mijloace de învățământ  
7. Formele de organizare ale procesului instructiv-educativ  
8. Strategii didactice  
9. Proiectarea didactică  
10. Consilierea școlară  
11. Evaluarea și autoevaluarea în procesul de învățământ 
 
TEMATICA  Practică pedagogică în învătământul preuniversitar obligatoriu. 
1. Practica pedagogică în contextul actual al profesionalizării pentru cariera 
didactică 
2. Obiectivele și conținuturile practicii pedagogice 
3. Metode, tehnici și proceduri utilizate în organizarea și desfășurarea practicii 
pedagogice 
4. Metode și instrumente de evaluare a practicii pedagogice 
5. Mentoratul în practica pedagogică 
6. Managementul activităților de practică pedagogică 

Descrierea procedurii 
de concurs 

Candidatul VA FI EVALUAT DE CATRE Comisia de concurs din perspectiva:  

a) relevanţei şi impactului rezultatelor ştiinţifice; 

b) capacitatii candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; 

c) competenţei didactice;  

d) capacitatii de a transfera cunoştinţele sale către mediul economic sau social ori de a 
populariza propriile rezultate ştiinţifice;  

e) capacitatii de a lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie 
de specificul domeniului; 

f) capacitatii de a derula sau conduce proiecte de cercetare-dezvoltare; 

g) experienţei profesională în alte instituţii decât UPB 

 

Probele de concurs: 

PROBA I: Constă în susţinerea de către candidat, a unei lucrări scrise, in sala BN317  

Vor primi două subiecte ce vor fi trase la sorți din subiecte elaborate de către comisie 
din tematica de concurs. Durata probei va fi de două ore. 

PROBA II:  proba orală, in sala BN317 probă ce va consta în 4 întrebări adresate fiecărui 
candidat, pe baza tematicii (maxim 7 minute /intrebare) 

PROBA III: Constă în susţinerea publică a unui seminar, la o disciplina din structura 
postului, pe un subiect ales de către comisia de concurs din tematica prezentată. 
Subiectul seminarului va fi comunicat, prin email, fiecărui candidat, cu 5 zile  lucratoare, 
înainte de concurs. 

Sustinerea practica va avea loc in sala BN317, câte 50 minute pentru fiecare candidat 

(orice modificare de locatie o sa fie anuntata in timp util) 

lista completa a 
documentelor pe care  
candidatii trebuie sa le 
includa în dosarul de 

Conform art. II.5 din Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare 
vacante în UPB 

https://posturivacante.upb.ro/wp-
content/uploads/2022/02/Metodologie.Concurs.UPB_.Modificata-2022.pdf 

https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2022/02/Metodologie.Concurs.UPB_.Modificata-2022.pdf
https://posturivacante.upb.ro/wp-content/uploads/2022/02/Metodologie.Concurs.UPB_.Modificata-2022.pdf


concurs 

adresa la care trebuie 
transmis dosarul de 
concurs. 

Rectorat UPB, camera R207 (în zilele lucrătoare) 

floarea.dragomir@upb.ro 
 
si  
 
DFCDSSU – dosar in format electronic 

dfcdssu@upb.ro 
 

 
 
 
 

mailto:floarea.dragomir@upb.ro

