ANEXA Nr. 4

INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI

Nume câmp

Descriere

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

Matematică și Informatică
Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei Maghiare
52
Asistent (pe perioadă determinată de 3 ani)
Algoritmi fundamentali (16), limba maghiară
Structuri de date (6), limba maghiară
Informatică
Asistent, 52, Departamentul de Matematică și Informatică al Liniei
Maghiare. Postul de asistent universitar presupune desfăşurarea de
activităţi didactice în limba maghiară, de cercetare ştiinţifică şi de
îndrumare a studenţilor, administrative 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.
a) Activitate didactică: curs, seminar, laborator, proiect pentru

Descrierea postului scos la
concurs

disciplinele înscrise în Statul de Funcţii. Activitatea include
consultaţii, lucrări de control, examene, elaborarea de materiale
didactice. De asemenea, îndrumarea lucrărilor de licenţă,
îndrumarea studenţilor în vederea participării la cercuri ştiinţifice şi
concursuri studenţeşti.
Atribuții

b) Activitate 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 an a cel puţin două articole în reviste/proceedings-uri
indexate Clarivate Analytics (Web of Science); publicarea într-o
perioadă de 5 ani a cel puţin unui volum de specialitate sau
monografie. Alte activități de cercetare, conform fișei postului.

c) Activităţi administrative: îndeplinirea sarcinilor administrative
aferente funcţiei, implicarea în activităţi administrative la nivelul
departamentului/facultăţii/universităţii.
d) Servicii pentru comunitatea academică: participarea la acţiunile
desfăşurate de departament, facultate şi universitate; colaborarea cu
mediul economic; promovarea admiterii la licenţă şi la master.
Data și ora susținerii
probei orale
Locul susținerii probei
orale

Probele de concurs, data,
ora și locul de susţinere a
acestora (inclusiv a
prelegerilor, cursurilor etc.)

05.07.2019, ora 12:00
Clădirea Mathematica, str. Ploiești nr. 23-25, sala pi
Pentru postul de ASISTENT UNIVERSITAR, concursul constă în:
1. evaluarea dosarului candidatului (1/3 din nota finală)
2. susținerea unei probe scrise în limba maghiară (1/3 din nota finală)
3. susținerea unei probe orale în limba maghiară (1/3 din nota finală)
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 în data
de 03.07.2019.
Proba 1 – Probă scrisă: 05.07.2019, ora 8:00, Clădirea Mathematica, str.
Ploiești nr. 23-25, sala pi

Tematica și bibliografia
probelor de concurs

Proba 2 – Probă orală: susținerea unui proiect de seminar/ laborator/
lucrări practice - 05.07.2019, ora 12:00, Clădirea Mathematica, str.
Ploiești nr. 23-25, sala pi. Dacă sunt mai mulţi candidaţi, comisia va
decide ordinea în care aceştia vor susţine proba orală.
Tematica pentru proba scrisă și proba orală este tematica reunită a
disciplinelor care alcătuiesc postul scos la concurs.
Algoritmi și programare, Algoritmi și structuri de date
1. Complexitatea algoritmilor (Master’s theorem)
2. Programe și subprograme (principii de programare)
3. Algoritmi de sortare/ordonare
4. Recursivitate, backtracking, divide et impera, greedy
5. Logica strucrturilor de date
6. Structuri specifice: vectori, matrice, liste (stivă, coadă), lanțuri
de caractere, mulțimi, arbori,

Descrierea procedurii de
concurs

1. CORMEN T., LEISERSON C., RIVEST R., STEIN, C. – Új
algoritmusok, Scolar, Budapest, 2003.
2. HOROWITZ E. – Fundamentals of Data Structures in C++,
Computer Science Press, 1995.
3. IONESCU K. – Bevezetés az algoritmikába, Egyetemi Könyvkiadó,
Kolozsvár, 2007
4. KÁSA Z. – Algoritmusok tervezése, Stúdium Könyvkiadó,
Kolozsvár, 1994.
5. KNUTH D. E. – A számítógép-programozás művészete, I, II, III
kötet, 1992.
6. RÓNYAI, L., IVANYOS, G., SZABÓ, R. – Algoritmusok, Typotex,
Budapest, 1999.
7. WIRTH N. – Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice
Hall Inc., 1976.
8. SEDGEWICK R. – Algorithms in C++, Addisson-Wesley, 1992.
9. IONESCU K. – Adatszerkezetek, Egyetemi Könyvkiadó,
Kolozsvár, 2007
10. PREISS B. R. – Data Structures and Algorithms with ObjectOriented
Design
Patterns
in
C++,
1997
(http://www.brpreiss.com/books/opus4/).
11. STORER, J.A. – An Introduction to Data Structures and
Algorithms, Birkhauser Springer 2002.
12. STUBBS D. F., WEBRE N., W. – Data Structures, Brooks/Cole
Publishing Company Monterey, California, 1985.
În 3 iulie 2019, ora 10, la decanatul facultăţii, comisia de concurs
anunţă candidaţii despre tema probei orale care se va desfăşura în 5
iulie 2019.
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.

Director departament,
Conf. dr. ANDRÁS Szilárd-Károly

