ANEXA Nr. 4

INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI
Denumire câmp

Descriere

Facultatea
Departamentul
Poziția în statul de funcții
Funcția
Disciplinele
din
încãrcãtura
postului/
ariile de cercetare, așa
cum figureazã în statul de
funcții

Studii Europene
Studii Europene ºi Guvernanþã
45
Asistent
 Istoria integrării europene (în limba engleză) (seminar, nivel
licenţă, an I)
 Istoria integrării europene (în limba română) (seminar, nivel
licenţă, an I)
 Construcție europeană. Instituțiile Uniunii Europene (în limba
română) (seminar, nivel licenţă, an I)
Domeniul științific
ªtiinþe politice ºi relaþii internaþionale
Descrierea postului scos Postul figureazã în statul de funcþii al Departamentului de Studii
la concurs
Europene ºi Guvernanþã, aprobat pentru anul universitar 2018-2019.
Numãrul total de ore convenþionale de activitãþi didactice directe pe
sãptãmânã este de 11,25 ore, dupã cum urmeazã:





Istoria integrării europene (în limba engleză): 2 ore de seminar /
sãptãmânã / 3 grupe / semestrul I;
Istoria integrării europene (în limba română): o orã de seminar /
sãptãmânã / o grupã / semestrul I;
Istoria integrării europene (în limba română): 2 ore de seminar /
sãptãmânã / 5 grupe / semestrul I;
Construcție europeană. Instituțiile Uniunii Europene (în limba
română): 2 ore de seminar / sãptãmânã / 2 grupe / semestrul II.

În afara activităţilor didactice, statul de funcţii mai prevede 250 ore/an
academic, după cum urmează:
 40 ore examene;
 20 ore pregătire admitere;
 40 ore acţiuni ale facultăţii;
 20 ore activități tutoriale;
 20 ore comisii de absolvire;
 20 ore consultații;
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Atribuții

 20 ore cercuri științifice studențești;
 20 ore seminarii cercetare;
 40 ore cercetare ştiinţifică;
 10 ore pregătire ore.
Raportat la cerințele postului, candidații trebuie sã întruneascã
urmãtoarele condiții:
 Candidaþii trebuie sã deþinã titlul de licențiat ºi masterat în
domeniul fundamental al științelor sociale ºi/sau ºtiinte umaniste ºi
arte și statutul de student doctorand, atestat de institutul de studii
doctorale din cadrul unei instituții de învãțãmânt superior
acreditatã pentru studii postuniversitare de doctorat sau titlul de
doctor în domeniul fundamental al științelor sociale sau ºtiinte
umaniste ºi arte.
 Candidații trebuie sã facã dovada stãpânirii limbii engleze prin
documente depuse la dosar (dovada certificãrii lingvistice în limba
de predare la nivelul european C1 sau certificate atestând studii sau
stagii în țara/ limba respectivã pe o duratã cumulatã de cel puțin 9
luni).
 Palmaresul ºtiinþific al candidaþilor trebuie sã cuprindã lucrãri /
publicaþii în domeniul științific specific disciplinelor din structura
postului.
Susþinerea orelor de seminar, în conformitate cu planul de învãþãmânt
ºi a fiºelor disciplinelor.

Participarea la activitãþile didactice, de cercetare ºtiinþificã,
organizatorice ºi de promovare a Universitãþii / Facultãþii /
Departamentului, conform Fiºei postului.
Data și ora susținerii Marþi, 5 februarie 2019, ora 12
prelegerii/ probei orale
Locul
susținerii Facultatea de Studii Europene, Sala: Institutului de Cercetãri Europene
prelegerii/ probei orale
(Str. Emmanuel de Martonne nr. 1)
(adresa
Facultãții/
Institututului și sala)
Probele de concurs, data, 1 – Evaluarea dosarului individual
ora și locul de susþinere a
acestora
(adresa 2 – Susținerea unei probe scrise - marþi, 5 februarie 2019, ora 8.30,
Facultãții/ Institututului Facultatea de Studii Europene, Sala: Institutului de Cercetãri Europene
(str. Emmanuel de Martonne, nr. 1).
și sala)
3- Susținerea unei probe orale - marþi, 5 februarie 2019, ora 12,
Facultatea de Studii Europene, Sala: Institutului de Cercetãri Europene
(str. Emmanuel de Martonne, nr. 1).
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Tematica și bibliografia Tematica și bibliografia pentru proba scrisã:
probelor de concurs
1.
Charles de Gaulle’s view on European construction
Bibliografie:
•
Desmond Dinan, Ever Closer Union?, 2nd ed., Macmillan, 1999,
pp. 37-56.
•
Desmond Dinan, Origins and Evolution of the European Union,
Oxford University Press, 2006, pp. 141-166.
•
Andrew Moravcsik, “Charles de Gaulle and Europe. The New
Revisionism”, Journal of Cold War Studies, Vol. 14, Issue 1, Feb.
2012,
https://www.princeton.edu/~amoravcs/library/revisionism.pdf.
• Laurent Warlouzet, “Charles de Gaulle’s Idea of Europe. The
Lasting Legacy”, Kontur: Tidsskrift for Kulturstudier (19
May 2010), pp. 21-31,
http://kontur.au.dk/fileadmin/www.kontur.au.dk/
kontur_19/04_Warlouzet.pdf.
2.

The first enlargement of the European Community, in the
context of the 1970s
Bibliografie:
• Desmond Dinan, Ever Closer Union, 2nd ed., Macmillan, 1999,
pp. 57-80.
• Desmond Dinan, Origins and Evolution of the European Union,
Oxford University Press, 2006, pp. 169-190.
• Stuart Croft, John Redmond, G. Wyn Rees, Mark Webber, The
enlargement of Europe, Manchester University Press, 1999, pp. 5588.
• Piers Ludlow, „Hard-won but vital: EU enlargement in
historical perspective”, LSE Research Online, 2013,
http://eprints.lse.ac.uk/68372/1/Ludlow_Hardwon_but_Vital.pdf.
3.

The role and importance of the Rotating Presidency of the
Council of the EU
Bibliografie:
• Desmond Dinan, Ever Closer Union, 2nd ed., Macmillan, 1999,
pp. 237-247.
• Agnes Batory, Uwe Puetter, “The trio presidency in the
European Union of the Lisbon Treaty. The case of the Spanish,
Belgium and Hungarian group presidency”, Center for
European Union Research, CEU, Budapest, 2011,
http://publications.ceu.edu/sites/default/files/
publications/batory-puetter-the-trio-presidency-working-paper01-20111.pdf
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•

•

Ben Crum, “Accountability and Personalisation of
the European Council Presidency”, European Integration,
Vol. 31, No. 6, Routledge, pp. 685–701, Nov. 2009,
https://www.researchgate.net/profile/Ben_Crum/
publication/254231204_
Accountability_and_Personalisation_of_the_European_
Council_Presidency/links/56fcd2c608ae3c0f264d7986.pdf.
Andreas Warntjen, “Between Bargaining and Deliberation:
Decision-Making in the Council of the European Union”,
Journal of European Public Policy, Vol. 17, No. 5, pp. 665-679,
https://www.researchgate.net/profile/Andreas_Warntjen/
publication/230640710_Between_Bargaining_and_Deliberation_
Decision-Making_in_the_Council_of_the_European_Union/
links/587a11f608ae4445c05f36ea/
Between-Bargaining-and-Deliberation-DecisionMaking-in-the-Council-of-the-European-Union.pdf.

Tematica și bibliografia pentru proba oralã:
1. The European Community in the 1980s
Bibliografie:
•
Desmond Dinan, Origins and Evolution of the European Union,
Oxford University Press, 2006, pp. 218-232.
•
Desmond Dinan, Ever Closer Union, 2nd ed., Macmillan, 1999,
pp. 103-126.
•
Piers Ludlow, “European integration in the 1980s: on the way to
Maastricht”, LSE Research Online, 2013,
http://eprints.lse.ac.uk/46854/1/
European%20integration%20in%20the%201980s%20%28lsero%29
.pdf.
•
Alice Cunha, “The European Economic Community's Third
Enlargement”, Miami-Florida European Union Center of
Excellence, Vol. 12, No. 6, June 2012,
http://aei.pitt.edu/43444/1/Cunha_EEC_3rd_Enlargement.pdf.
2. The creation of the Economic and Monetary Union
Bibliografie:
• Desmond Dinan, Origins and Evolution of the European Union,
Oxford University Press, 2006, pp. 233-252.
• Desmond Dinan, Ever Closer Union, 2nd ed., Macmillan, 1999,
pp. 453-482.
• Harold James, “Making the European Monetary Union”, CEPR
Policy Portal, 17 Feb. 2013, https://voxeu.org/article/makingeuropean-monetary-union.
• Agnès Bénassy-Quéré, “Maastricht flaws and remedies”, in
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Richard Baldwin, Francesco Giavazzi (eds.), The Eurozone Crisis.
A Consensus View of the Causes and a Few Possible Solutions, Centre
for Economic Policy Research, London, 2015, pp. 71-83,
https://www.tau.ac.il/~yashiv/VOX.pdf#page=72.
3. The European Parliament’s role in fighting the EU’s democratic
deficit (elections, functions, relation to national parliaments after
the Treaty of Lisbon)
Bibliografie:
• Desmond Dinan, Ever Closer Union, 2nd ed., Macmillan, 1999,
pp. 267-300.
• Bruno de Witte, Alexander T. Trechsel, Dragana Damianović,
Elin Hellquist, Josef Hien, Paolo Ponzano, “Legislating after
Lisbon. New opportunities for the European Parliament”,
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European
University Institute, Florence, June 2010, pp. 34-46,
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/15674/
EUDOReport2010_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
• Juan Mayoral, “Democratic improvements in the European
Union under the Lisbon Treaty. Institutional changes regarding
democratic government in the EU”, Robert Schuman Centre for
Advanced Studies, European University Institute, Florence,
February 2011,
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/19902/
EUDOreport922011.pdf?sequence=1.
• Thomas Jensen, “The Democratic Deficit of the European
Union”, Living Reviews in Democracy, March 2009,
https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/specialinterest/gess/cis/cis-dam/CIS_DAM_2015/WorkingPapers/
Living_Reviews_Democracy/Jensen.pdf.
Descrierea procedurii de Concursul constã în evaluarea dosarului individual, o probã scrisã și o
concurs
probã oralã.
Proba scrisã constã în abordarea unor subiecte stabilite de Comisia de
concurs și comunicatã candidaților la începutul acestei probe, din
cadrul tematicii și Bibliografiei postului scos la concurs. Durata probei
scrise este de o orã.
Proba oralã constã în prezentarea unui proiect de seminar, în funcție de
natura și specialitatea postului, cu o temã stabilitã de Comisia de
concurs și comunicatã candidaților cu 48 de ore înaintea susținerii
probei prin afișarea la avizierul și pagina web a facultãții, cu
menționarea datei și orei afișãrii, sub semnãtura președintelui comisiei
de concurs. Candidaþii vor fi invitaþi în ordine alfabeticã pentru proba
oralã, probã care se va desfãșura în limba englezã (30 minute).
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Examinarea fiecãrui candidat se va încheia cu o sesiune de întrebãri ºi
rãspunsuri (15 minute).
Dosarul individual, proba oralã și proba scrisã conteazã în proporții
egale la nota finalã acordatã în referatul individual de apreciere
întocmit de fiecare membru al Comisiei de concurs.
Pentru evaluarea activitãții științifice se va ține cont de calitatea
publicațiilor în raport cu exigențele prevãzute în norma didacticã.
Concursul respectã regulile de organizare a concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice stabilite de Universitatea Babeº-Bolyai
(Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de
cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai, aprobatã prin
Hotãrârea Senatului UBB nr. 22.338/3.12.2018).

Cluj-Napoca, 12 decembrie 2018

conf. dr. Nicoleta Dorina RACOLȚA-PAINA
Director
Departamentul de Studii Europene și Guvernanță
Facultatea de Studii Europene
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