ANEXA Nr. 4

INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI
Denumire câmp
Facultatea
Departamentul
Poziția în statul de funcții
Funcția
Disciplinele din încărcătura postului/ ariile
de cercetare, așa cum figurează în statul de
funcții
Domeniul științific
Descrierea postului scos la concurs

Descriere
Educaţie Fizică şi Sport
Kinetoterapie şi Discipline Teoretice
29
Asistent universitar cu durată determinătă
Kinetoterapia în afecţiuni ortopedico-traumatice
Kinetoterapia în afecţiuni reumatologice
Kinetoterapie
Candidaţii trebuie să aibă o pregătire profesională foarte bună;
activitatea ştiinţifică să fie în corcondanţă cu disciplinele din
postul scos la concurs. Fiind vorba de lucrări practice un bonus
îl constitue experienţa candidatului în domeniu.
Postul

de

asistent

pe

durătă

determinată

presupune

desfășurarea de activități didactice, de cercetare, de îndrumarea
studenților, de servicii către comunitatea academică şi o
implicare activă în activităţile extracurrisculare ale facultăţii.
Atribuții

Activități de predare (seminarii, lucrări practice, lucrări de
control, examinare, elaborare de materiale didactice,
consultații) pentru disciplinele ce sunt incluse in norma de bază
din statul de funcții.
Activitatea de cercetare științifică: participare la sesiuni și
conferințe științifice naționale și internaționale; participare la
granturi de cercetare; publicare de articole de specialitate (cel
puțin 1 articol/an);
Activitatea de îndrumare a studenților: tutore la o grupă de
studenți; organizarea de cercuri și seminarii științifice
studențești; coordonarea lucrărilor de licență; coordonarea
activității științifice a studenților.

Data și ora susțineriiprelegerii/ probei orale
Locul susținerii prelegerii/ probei orale
(adresa Facultății/ Institututului și sala)
Probele de concurs, data, ora și locul de
susţinere a acestora (adresa Facultății/
Institututului și sala)

Servicii către comunitatea academică: organizare și participare
la acțiunile departamentului; participarea la examenele de
licență, disertație și de admitere; promovarea admiterii,
rezolvarea sarcinilor stabilite de directorul de departament.
29.01.2020, ora 10:00
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, str Pandurilor nr 7.,
400367 Cluj-Napoca, sala Kinetoterapie, etaj I
Pentru postul de asistent universitar pe durată determinată
concursul constă în:
1.

evaluarea dosarului individual

2.

susținerea unei probe orale – 29.01.2020, ora 10, str
Pandurilor nr 7., 400367 Cluj-Napoca, sala
Kinetoterapie, etaj I

3.

susținerea unei probe scrise - 29.01.2020, ora 11, str
Pandurilor nr 7., 400367 Cluj-Napoca, sala
Kinetoterapie, etaj I.

Tematica și bibliografia probelor de concurs

1.
2.
3.

Kinetoterapia în afecţiuni ortopedo-tarumatice
Kinetoterapie în afecţiuni reumatologice
Biomecanica aparatului locomotor

Bibliografie
Albu, I. (1984) - Angiologie. Nervii spinali, Atelierul de
multiplicare UMF, Cluj-Napoca;
Baciu, C. (1981) - Aparatul locomotor, Editura Medicală,
Bucureşti; 3. Georgia, R. (1993) - Anatomia omului. Sistemul
nervos central, Atelierul de multiplicare UMF, Cluj-Napoca;
Cordun, M. (1999) – Kinetologie medical. Ed AXA, Bucureşti;
Papilian, V. (1992) - Anatomia omului – vol. I, Editura ALL,
Bucureşti
Papilian, V. (1992) - Anatomia omului – vol. II, Editura ALL,
Bucureşti
Tudor Sbenghe (1987) - Kinetologie Profilactica Terapeutica Si
de Recuperare. Ed. Medicală, Bucureşti
Zamora, E., Ciocoi-Pop D.R. (2006) - Artrologie şi Biomecanică
umană generală, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.
Zamora E., Crăciun, D.D. (2005) - Anatomia omului, Editura
Risoprint, ClujNapoca.

Descrierea procedurii de concurs

Zamora E., Crăciun, D.D. (2006) - Anatomia omului - aparatul
locomotor. Artrologie şi biomecanică, Editura Risoprint, ClujNapoca.
Proba orală constă în prezentarea unui proiect de lucrări
practice - durata 30 min.
Proba scrisă constă în examinarea cunoştinţelor teoretice din
tematica stabilită de comisie. – durata 60 min. (test grilă)
Probele de concurs au o pondere egală în stabilirea notei
acordate de către fiecare membru de comisie.

Președintele comisiei de concurs întocmește un raport asupra
concursului, pe baza aprecierilor făcute de către fiecare
membru al comisiei.

Director department
Prof.univ.dr. CIOCOI-POP Dtru RAREȘ

