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INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI 

Denumire câmp Descriere 

Facultatea Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale 

Comunicării / College of Political, Administrative and 

Communication Sciences 

Departamentul Departamentul de Sănătate Publică / Department of Public 

Health 

Poziția în statul de funcții Poziția Nr. 8 / Position No. 8 

Funcția Lector Universitar Doctor / Assistant Professor 

Disciplinele din încărcătura postului/ ariile 

de cercetare, așa cum figurează în statul de 

funcții 

Licență / Bachelor: ULE6101 Introducere în sănătate publică / 

ULE6101 Introduction to public health  

Licență / Bachelor: ULE6413 Fundamentele sociale ale 

sănătăţii publice / ULE6413 Social determinants of health 

Master / Master: UME6230 Aspecte sociale şi 

comportamentale ale sănătăţii publice / UME6230 Social and 

behavioral aspects of public health 

Domeniul științific Științe Administrative / Administrative Sciences 

Descrierea postului scos la concurs Încărcătura postului: 12,19 ore convenționale pe săptămână, 

formate din următoarele cursuri: / Position load: 12,19 

conventional hours per week, formed by the following courses: 

ULE6101 Introducere în sănătate publică / ULE6101 

Introduction to public health 

ULE6413 Fundamentele sociale ale sănătăţii publice / ULE6413 

Social determinants of health 

UME6230 Aspecte sociale şi comportamentale ale sănătăţii 

publice / UME6230 Social and behavioral aspects of public 

health 

Alte activități prevăzute în încărcătura postului pe tot parcursul 

semestrului: / Other activities included in the position load 

throughout the semester: 

• 120 ore coordonare lucrări de licență / 120 hours for thesis 

coordination 

• 28 ore consultații / 28 hours for consultations 

• 22 ore alte activități / 22 hours for other activities 



• 80 ore evaluare / 80 hours for evaluation 

Atribuții • Activități de predare / seminarizare la disciplinele 

prevăzute în statul de funcții / Teaching / seminar 

activities for the disciplines mentioned in the position 

overview 

• Îndrumarea studenților în formă tutorială / Guiding 

students in tutorial development 

• Consultații săptămânale / Weekly office hours 

• Activități de cercetare: agendă de cercetare proprie în 

domeniul disciplinelor predate / Research activities: 

own research agenda in the field of disciplines taught 

• Participare la proiecte în echipă în domeniul 

disciplinelor predate / Participation in team projects in 

the field of disciplines taught 

Data și ora susțineriiprelegerii/ probei orale Vineri, 1 Iulie 2022, ora 10.00 / Friday, 1 July, 10.00 a.m. 

Locul susținerii prelegerii/ probei orale 

(adresa Facultății/ Institututului și sala) 

Departamentul de Sănătate Publică, Str. Pandurilor Nr. 7, Sala 

John Snow / Department of Public Health, 7 Pandurilor 

Street, John Snow Room 

Probele de concurs, data, ora și locul de 

susţinere a acestora(adresa Facultății/ 

Institututului și sala) 

Concursul constă în  

1. Evaluarea dosarelor candidaților; Data: Vineri, 1 Iulie 2022, 

ora 9.00; comisia va evalua dosarele canidaților și va întocmi 

rapoartele de evaluare 

2. Prelegere/ probă orală; Data: Vineri, 1 Iulie 2022, ora 10.00; 

proba orală se va desfășura începând cu primul candidat în 

ordine alfabetică, urmat de restul candidaților. 

 

The selection consists of 

1. Evaluation of the candidates’ application files; Date: Friday, 

1 July 2022, 9.00 a.m.; the selection commission will assess 

candidates’ application files and write evaluation reports 

2. Lecture / oral examination; Date: Friday, 1 July 2022, 10.00 

a.m.; the examination will start with the first candidate in an 

alphabetical order, followed by the remaining candidates. 

Tematica și bibliografia probelor de concurs Tematică: Educația și alfabetizarea ca determinanți sociali ai 

sănătății / Topic: Education and Literacy as Social Determinants 

of Health 

Bibliografie / Bibliography 

1. Marmot & Wilkinson (eds). 2006. Social Determinants of 

Health, second edition, Oxford University Press: New York 

2. Berkman, N.D., et al. 2011. Low health literacy and health 

outcomes.  Annals of Internal Medicine, 155, 97-107. 



3. Lawrence EM. Why Do College Graduates Behave More 

Healthfully than Those Who Are Less Educated?. J Health Soc 

Behav. 2017;58(3):291-306. doi:10.1177/0022146517715671 

4. Okan, O., Bauer, U., Levin-Zamir, D., Pinheiro, P. and 

Sørensen, K., 2019. International Handbook of Health Literacy: 

Research, practice and policy across the lifespan (p. 764). Policy 

Press. 

Descrierea procedurii de concurs Proba orală constă în susținerea unui curs pe o temă stabilită de 

comisia de concurs pe baza tematicii și bibliografiei de concurs, 

care va fi comunicată candidaților cu 48 de ore înaintea 

susținerii probei prin e-mail și prin afișarea pe pagina web a 

facultății, cu menționarea datei și orei afișării, sub semnătura 

președintelui comisiei de concurs.  

În evaluare, realizările profesionale din dosarul candidatului 

contează în proporție de 75%, iar susținerea prelegerii publice/ 

probei orale deține o pondere de 25% din nota finală propusă 

prin referatul individual de apreciere întocmit de fiecare 

membru al comisiei de concurs. În evaluarea activității 

științifice se va ține cont de calitatea publicațiilor și contribuțiile 

candidaților în raport cu exigențele prevăzute în norma 

didactică sau de cercetare. 

Durata minimă a probei orale/ prelegerii susținute de către 

candidat este de 30 de minute, proba conținând în mod 

obligatoriu și o sesiune de întrebări din partea comisiei și/ sau a 

publicului. 

Prelegerea / proba orală va fi susținută în fața comisiei de 

concurs în limba engleză. 

The oral examination consists of a lecture on a topic which will 

be established by the selection committee based on the 

bibliography, communicated to the candidates 48 hours before 

the lecture via email and by posting it on the web page of the 

college, while mentioning the data and hour when it has been 

published, under the signature of the selection committee 

president. 

For the evaluation, the professional achievements in the 

canidate’s file will account for 75% of the final grade, whereas 

the lecture will account for 25% of the final grade proposed by 

the individual assessment report developed by each member of 

the selection committee. During the evaluation of the scientific 

activity of the candidate, the commission will take into account 

the quality of candidates’ publications and contributions in 



relation with the requirements outlined in the research / 

teaching job description. 

The minimum duration of the lecture / oral examination held 

by candidates will be 30 minutes, and the examination must 

include o session of questions from the commission and/or 

public. 

 

 

 

DIRECTOR DEPARTAMENT 

Lector Univ. Dr. Marius-Ionuț UNGUREANU 

 

 


