FIŞA DE VERIFICARE
A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE
pentru ocuparea postului de asistent universitar, poz. _________
I DATE DESPRE CANDIDAT
NUMELE:
PRENUMELE:
CNP:
Postul pentru care candidează:
Disciplinele:
Poziţia în Statul de funcții:
Departamentul de
Facultatea
Gradul didactic actual: Poziţia în Statul de funcţii: Disciplinele: Departamentul: Facultatea: Universitatea: II DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE CONCURS
Studiile universitare (licenţă, masterat)
Nr.
Instituţia de învăţământ superior
Domeniul
Perioada
Titlul acordat
crt.
1.
2.
3.
Studiile de doctorat
Nr.
Instituţia organizatoare de
Titlul ştiinţific
Domeniul
Perioada
crt.
doctorat
acordat
1.
Studii şi burse postdoctorale
Nr.
Instituţia organizatoare
Domeniul
Perioada
Obs.
crt.
1.
Poziţiile didactice/profesionale
Nr.
Titlul/postul didactic
crt.
Instituţia
Domeniul
Perioada
sau gradul/postul
profesional
1.
Semnătura candidat

Data:

III DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR SPECIFICE
Asistent universitar
a. deţinerea diplomei de doctor (adeverinţă de acordare de către CNATDCU a titlului de
doctor);
b. îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei
didactice de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată, prevăzute de
metodologia proprie a universităţii;1
1

Conform Art. 4 din Metodologia proprie a universității: “Candidaţii la ocuparea unui post didactic
trebuie sa aibă specializarea (atestată prin acte de studii: diploma de licență) şi palmaresul ştiinţific în strânsă
concordanţă cu disciplinele din postul pentru care candidează.”
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un caiet de seminar,
minim 3 lucrări ştiinţifice publicate în reviste recunoscute BDI, reviste de
specialitate sau în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale sau
internaţionale;
Realizat / Nerealizat
Semnătura candidat

Data :

REZOLUȚIE
A CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC
din data de _____________
Subsemnații:
- Conf. univ. dr. Butaci Casian Valentin
- Lector univ. dr. Florian Radu Gheorghe
- Lector univ. dr. Bîrlădeanu Gheorghina Liliana
în calitate de membri ai Consiliului științific conform Deciziei rectorului nr . ___ din __________
în temeiul Art. I pct.4 din H.G. 883/2018 cu privire la modificarea şi completarea Metodologieicadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul
superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, analizând informaţiile din fişa de
verificare prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. e) din H.G. 457/2011, a candidat(ului/ei)
____________________depusă în dosarul pentru înscrierea la concursul organizat pentru postul
de ___________, poz. ___________ din Statul de funcții și de personal didactic al
Departamentului
de
________________,
din
cadrul
Facultății
de
_____________________________________________________________________________,
am hotărât în unanimitate că aceste informații sunt corecte/incorecte, iar standardele minimale și
specifice sunt îndeplinite/neîndeplinite de către candidat(ă). Ca urmare, domnul/doamna
_____________________________________îndeplinește/nu îndeplinește toate condițiile legale
pentru înscrierea la concurs.
Consiliul științific:

Semnătura

Conf. univ. dr. Casian Valentin Butaci______________________________________
Lector univ. dr. Radu Gheorghe Florian_____________________________________
Lector univ. dr. Bîrlădeanu Gheorghina Liliana________________________________
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