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Matematică și Informatică
Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare
49

Atribuții

Data și ora
susținerii
probei scrise și
a probei orale

Asistent
Fundamentele programării
Informatica de bază
Programare orientată obiect
Informatică
Asistent, 49, Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei
Maghiare. Postul de asistent universitar presupune desfăşurarea de
activităţi didactice, de cercetare ştiinţifică şi de îndrumare a studenţilor,
precum şi efectuarea de servicii pentru comunitatea academică.
Cerințe pentru candidați: Candidații la ocuparea postului vacant de
asistent universitar trebuie să aibă palmaresul științific în concordanță
cu standardele domeniului Informatică și cu disciplinele postului.
Limba de predare: maghiară.
Activitatea didactică: seminar, laborator, proiecte, consultaţii, lucrări de
control, examene, elaborarea de materiale didactice pentru disciplinele
din post.
Activitatea de cercetare ştiinţifică:
•participarea la cel puţin un seminar de cercetare în cadrul facultăţii;
•participarea la competiţii pentru obţinerea de granturi de cercetare
ştiinţifică;
• publicarea, în fiecare perioadă de 4 ani, a cel puţin 5 articole/studii
indexate BDI (Mathematical Reviews/MathSciNet, ZMath (Emis),
Computing Reviews, IEEE Xplore, DOAJ, SCOPUS, DBLP) din care cel
puțin 2 indexate ISI sau SCOPUS sau în volumele unor conferinţe
internaţionale relevante (ACM, IEEE, AMS, EMS). Activitatea de
îndrumare a studenţilor: îndrumare de lucrări de diplomă, tutore la o
formaţie de studenţi, îndrumarea acestora pentru participarea la
activitatea cercurilor ştiinţifice şi la concursuri studenţeşti.
Servicii pentru comunitatea academică: participare la acţiunile
desfăşurate de departament, facultate şi universitate (promovarea
admiterii, colaborarea cu mediul economic, etc).
30.06.2017, ora 8:00 proba scrisă, ora 10:00 proba orală
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Strada Ploiesti nr. 23-25, Clădirea Mathematica a Univ. Babeș-Bolyai, Fac.
Matematică și Informatică. Sala 207
Pentru postul de ASISTENT UNIVERSITAR, concursul constă în:
1. evaluarea dosarului candidatului
2. susținerea unei probe scrise
3. susținerea unei probe orale
Proba orală constă în prezentarea unui proiect de seminar/
laborator/lucrări practice. Comisia de concurs stabilește titlul pe baza
tematicii si bibliografiei de concurs și îl anunță candidatului/candidaților
cu 48 de ore înaintea acestor probe.
Proba 1 – Probă scrisă: 30.06.2017, ora 8:00, Departamentul de Matematică
și Informatică al Liniei Maghiare, str. Ploiești 23-25, sala 207.
Proba 2 – Probă orală: susținerea unui proiect de seminar/ laborator/ lucrări
practice - 30.06.2017, ora 10:00, Departamentul de Matematică și
Informatică al Liniei Maghiare, str. Ploiești 23-25, sala 207. Dacă sunt mai
mulţi candidaţi, comisia va decide ordinea în care aceştia vor susţine
proba orală.
Tematica și bibliografia probelor de concurs este alcătuită din tematicile
disciplinelor care alcătuiesc postul și se poate accesa online la adresa
https://www.cs.ubbcluj.ro/apps/fise/viewSyllabi.php?an=2016&lang=ro&spe
cializare=IM
Comisia de concurs evaluează candidaţii ţinând cont de
următoarele criterii:
•
Conținutul dosarului individual;
•
Proba scrisă (proba 1)
•
Proba orală (proba 2).
Nota finală a fiecărui candidat se calculează ca medie aritmetică a
notelor obţinute la criteriile de mai sus.
Fiecare membru al comisiei (inclusiv președintele) întocmește un referat
individual de apreciere care propune o notă finală pentru fiecare
candidat.
Candidații eligibili pentru ocuparea postului scos la concurs trebuie să
obțină:
•
cel puțin nota 6 (șase) la fiecare criteriu;
•
nota finală cel puțin 7 (șapte) dată de fiecare referent;
•
media generală cel puțin 8,50 (opt și 50%).
Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un raport asupra
concursului în care prezintă notele finale atribuite candidaților de către
membrii comisiei și indică media generală obținută de fiecare candidat,

calculată ca medie aritmetică a notelor finale din referatele individuale.
Media generală astfel obținută reprezintă rezultatul concursului pentru
fiecare candidat. Pe baza mediei generale, comisia de concurs decide
ierarhia candidaților și nominalizează candidatul eligibil care a întrunit
cel mai bun rezultat în concurs. Președintele comisiei de concurs supune
raportul asupra concursului votului secret al membrilor comisiei. În urma
exercitării votului secret, președintele constată rezultatul votului, îl
comunică membrilor comisiei și îl menționează în încheierea raportului
asupra concursului, cu precizarea numărului de voturi "pentru", respectiv
"contra", votul fiind menținut secret. În cazul în care votul “pentru” nu este
acordat de majoritatea membrilor comisiei, postul scos la concurs nu este
ocupat de niciun candidat. Raportul asupra concursului este semnat de fiecare
dintre membrii comisiei de concurs și de către președintele comisiei.
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