Nume câmp

Descriere

Facultatea
Departamentul
Poziția în statul de funcții
Funcție
Discipline din planul de
învățământ

Istorie si Filosofie
Istorie Antică și Arheologie
11
Lector
Introducere în istoria veche universală; Arheologie
romană târzie; Seminar de cercetare în arheologie (I);
Seminar de cercetare în arheologie (II).
Istorie
Postul de lector presupune predarea unor seminarii de
specialitate, generale şi de cercetare, la nivel licenţă şi a
unui curs de specialitate la nivel masterat (specializarea
arheologie). Candidatul trebuie să dețină cunoștințe
aprofundate de istorie, arheologie și civilizație antică, în
special privind istoria antică universală (Orient, Grecia,
Roma), arheologia provincială romană, cultura materială şi
viaţa cotidiană romană, precum şi experienţă în arheologia
de teren (certificate prin publicații științifice în specialitate,
acte de studii). Limba de predare este româna.
Norma didactică este compusă din cursuri și seminarii
generale și speciale la nivelele Licență și Master:
Introducere în istoria veche universală; Arheologie
romană târzie; Seminar de cercetare in arheologie (I);
Seminar de cercetare în arheologie (II). (10 ore
convenționale / săptămână), precum și alte activități
precum consultații, îndrumare lucrări de licență și
disertații de masterat, examene, participare în comisii
pentru admitere și absolvire.
29 iunie 2017, ora 9.00

Domeniu științific
Descrierea postului scos la
concurs

Atribuții

Data și ora susținerii
prelegerii/ probei orale
Locul susținerii prelegerii/
probei orale
Probele de concurs, data, ora
și locul de susţinere a acestora
(inclusiv a prelegerilor,
cursurilor etc.)

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, str. M.
Kogălniceanu nr. 1, sala 303.
29 iunie 2017, ora 9.00, Universitatea Babeş-Bolyai ClujNapoca, str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala 303.
1. evaluarea dosarului candidatului
2. susținerea unei prelegeri
Comisia de concurs stabilește titlul cursului și îl anunță

candidatului/candidaților cu 48 de ore înaintea prelegerii.

Tematica și bibliografia
probelor de concurs

Proba 2 : susținerea unei prelegeri/curs
Tematică:
1. Religie, familie şi societate în Roma antică.
2. Instituţiile politice ale Romei republicane.
3. Viaţă cotidiană, pe baza artefactelor din castrele romane
şi aşezările lor civile.
Bibliografie:
Th. Mommsen, Istoria romană I-IV, Bucureşti 1987-.
L. Zerbini, R. Ardevan, Storia romana dal 753 a. C. al 565 d. C.,
Milano 2011.
M. Cary, H. H. Scullard, Istoria Romei pînă la domnia lui
Constantin3, Bucureşti 2008.
P. Grimal, Civilizaţia romană, Bucureşti 1973.
N. Rosenstein, R. Morstein-Marx (eds.), A companion to the
Roman Republic, Oxford 2006.
G. Alföldy, The Social History of Rome, Baltimore 1988.
E. Cizek, Mentalităţi şi instituţii politice romane, Bucureşti 1998.
D. S. Potter (ed.), A companion to the Roman Empire, Oxford
2006.
A. Giardina (ed.), Omul roman, Bucureşti 2001.
B. Ward-Perkins, Căderea Romei şi sfîrşitul civilizaţiei,
Bucureşti 2008.
R. Brilliant, Arta romană de la Republică la Constantin,
Bucureşti 1979.
P. Erdkamp (ed.), A companion to the Roman army, Oxford
2007.
J. M. C. Toynbee, The Art of the Romans, London 1965.
N. Hannestad, Monumentele publice ale artei romane, Bucureşti

1989.
J. Carcopino, Viaţa cotidiană în Roma la apogeul Imperiului,
Bucureşti 1979.
M. Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V
Macedonica şi castrul de la Turda, Cluj-Napoca 1987.
M. Bărbulescu (coord.), Atlas-Dicţionar al Daciei Romane, ClujNapoca 2005
Vasile Moga, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea XIII
Gemina, Cluj-Napoca 1985.
F. Marcu, Organizarea internă a castrelor din Dacia, Cluj-Napoca
2009.
Zs. Visy (ed.), The Roman Army in Pannonia. An
Archaeological Guide of the Ripa Pannonica, Pécs 2003.
Descrierea procedurii de
concurs

Ierarhia concursului se stabilește în funcție de
competenţele profesionale ale candidaților evaluate de
către comisie pe baza dosarului de concurs şi a calității
publicațiilor în raport cu exigențele normei didactice
(75%) și, respectiv, pe baza susţinerii unui curs (25%).
Fiecare candidat, în ordine alfabetică, susține un curs de
minimum 30 de minute. Subiectul cursului este stabilit
de către comisia de concurs din tematica anunțată și se
bazează pe bibliografia de mai sus. Titlul cursului este
anunțat candidatului/candidaților cu 48 de ore înaintea
prelegerii. Această probă implică, în mod obligatoriu, şi o
sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului.

Director de Departament,
Lect.univ.dr. Liliana Mateescu-Suciu

