
 

Denumire câmp Descriere 

Facultatea Istorie și Filosofie 

Departamentul Istorie în Limba Maghiară 

Poziția în statul de funcții 21 

Funcția Lector 

Disciplinele din încărcătura 

postului/ ariile de cercetare, așa cum 

figurează în statul de funcții 

1. Introducere în arheologie (curs) – nivel licență; 2. 

Istoria culturii și civilizației (curs și seminar) – nivel 

licență; 3. Muzeologie: cercetarea și valorificarea 

patrimoniului cultural (seminar de cercetare) – nivel 

master; 4. Arheologia şi cultura materială a epocii 

romane (curs) – nivel licență; 5.  Curs special (I): 

Istoria arheologiei – nivel licență;. 

Domeniul științific Istorie 

Descrierea postului scos la concurs Lector universitar pe perioadă determinată de 3 ani, 

poziția 21, Departamentul de Istorie în Limba 

Maghiară. Postul vizează cunoștințe din 

specializarea istorie antică, arheologie romană, 

istoria arheologiei, muzeologie, istoria culturii și 

civilizației antice. 

Criteriile necesare pentru ocuparea postului de 

lector univ. scos la concurs sunt următoarele: 

-Candidatul trebuie să aibă publicații științifice de 

specialitate aferente încărcăturii postului didactic 

(conform planului de învățământ și statelor de 

funcții ale departamentului).  Palmaresul științific 

să fie în strânsă concordanță cu disciplinele din 

postul scos la concurs. 

- Candidatul să respecte normele de asigurare a 

calității în învățământul superior, să susțină 

programele de cercetare, de consultanță; 

- Să facă dovada stăpânirii limbii de predare 

(maghiara) la un nivel academic atât în scris 

(publicații științifice în limba de predare) cât și 

oral. 

Atribuții Candidatul trebuie să efectueze activități didactice 

aferente postului scos la concurs, conform 



standardelor universitare europene; să efectueze 

consultații și activități de îndrumare a tezelor de 

licență, master și doctorat; să participe la 

programul de cercetare al Departamentului, să 

publice în reviste și volume cotate pe plan național 

și internațional. 

Data și ora susțineriiprelegerii/ 

probei orale 

28 ianuarie 2020, ora 9,00 

Locul susținerii prelegerii/ probei 

orale 

(adresa Facultății/ Institututului și 

sala) 

UBB Institutul de Istorie Națională, Cluj-Napoca, 

str. Napoca nr. 11, sala 109. 

Probele de concurs, data, ora și locul 

de susţinere a acestora (adresa 

Facultății/ Institututului și sala) 

Concursul constă: 

1. evaluarea dosarului candidatului  

2. prelegere/probă orală: susținerea unui 

curs la data de 28.01.2020, ora 9.00 la 

Institutul de Istorie, str. Napoca nr. 11, sala 

109. 

Proba conține în mod obligatoriu și o sesiune de 

întrebări din partea comisiei și/sau a publicului. 

Dosarul candidatului prezentând realizările 

profesionale ale acestuia contează în proporție de 

75%, iar susținerea prelegerii publice 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 în raport cu exigențele prevăzute în 

norma didactică sau de cercetare. 

Tematica și bibliografia probelor de 

concurs 

Prelegere/Probă orală: susținerea unui curs, cu tema 

stabilită de către comisia de concurs, pe baza 

tematicii și bibliografiei de concurs. 

Tematică: 

1. Aparatul de stat al Imperiului Roman în epoca 
principatului 

2. Structura armatei romane între secolul 1 p. Chr. și 
mijlocul secolului 3 p. Chr. 

3. Producția meșteșugărească romană și comerțul la 
distanță între secolul 1 p. Chr. și mijlocul 



secolului 3 p. Chr. 
4. Administrația civilă a Daciei romane 

5. Limesul și armata Daciei romane 

Bibliografie: 
1. Alföldy Géza: Római társadalomtörténet, 

Budapest 2000. 
2. Ardeț, Adrian: Amforele din Dacia romană, 

Timișoara 2006. 
3. Ardevan, Radu: Viața municipală în Dacia 

romană, Timişoara 1998. 
4. Birley, Anthony R.: Hadrian, București 2007. 
5. Borhy László (szerk.): Római történelem 

szöveggyűjtemény, Budapest 1998. 
6. Erdkamp, Paul: The Roma army and the economy, 

Amsterdam 2002. 
7. Ferenczy Endre – Maróti Egon – Hahn István: Az 

ókori Róma története, Budapest 1998. 
8. Gabler, Dénes: Terra Sigillata, a rómaiak 

luxuskerámiája, Museion sorozat 6, Budapest 
2006. 

9. Goldsworthy, Adrian – Haynes, Ian (eds.), The 
Roman Army as a Community, Journal Roman 
Arch. Supp. Ser. 34, Portsmouth, Rhode Island 
1999. 

10. Gudea, Nicolae: Der Dakische Limes. Materialen 
zu seiner Geschichte, Jahrbuch des Römisch-
Germanischen Zentralmuseums44/2, 1997, 1–
113. 

11. Ioan Piso (Hrsg.): Die Römischen Provinzen. 
Begriff und Gründung, Cluj-Napoca 2008. 

12. Johnson, Anne: Roman Forts of the 1st and 2nd 
centuries AD in Britain and the German 
provinces, London 1983. 

13. Jones, A. H. M.: Augustus, Budapest 1976. 
14. Junkelmann, Markus: Panis militaris. Der 

Ernährung des römischen Soldaten oder 
Grundstoff der Macht, Mainz 1997. 

15. Marcu, Felix: The internal planning of Roman 
forts of Dacia, Bibliotheca Musei Napocensis 30, 
Cluj-Napoca 2009 

16. Peacock, D. P.S. – Williams D.F.: Amphorae and 
the Roman economy: an introductory guide, 
London 1986. 

17. Petolescu, Constantin C.: Auxilia Daciae. 
Contribuție la istoria militară a Daciei romane, 
București 2002. 

18. Roth, Jonathan P.: The logistics of the Roman 
army at war (264 BC – AD 235), Leiden, Boston, 
Köln 1999. 

19. Székely Melinda, Kereskedelem Róma és India 



között, Szeged 2008.  
20. Whittaker, Ch. R.: Rome and its Frontiers: the 

Dynamics of Empire, London and New York 
2004. 

Descrierea procedurii de concurs Procedura de concurs se compune din: 

- Analiza dosarului de concurs al candidatului  

- Susținerea unui curs pe un subiect din cadrul 

tematicii 

Fiecare candidat, în ordine alfabetică susține un 

curs de minim 30 de minute. 

 Comisia de concurs stabilește, pe baza tematicii și 

bibliografiei de concurs, tema prezentării probei 

orale și o comunică  candidatului/candidaților cu 48 

de ore înaintea susținerii probei, prin afișare la 

avizierul și pagina web a Facultății de Istorie și 

Filosofie, cu menționarea datei și orei afișării, sub 

semnătura președintelui comisiei de concurs. 

Comisia va evalua:  

relevanța publicațiilor științifice: 75% 

Prelegerea  susținută: 25%. 
 

    

 Director departament, 

       Conf. dr. Nagy Robert-Miklos 

 


