
ANEXA Nr. 4 

 

INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURS 

Denumire câmp Descriere 

Facultatea Istorie și Filosofie 

Departamentul Studii Internaționale și Istorie Contemporană 

Poziția în statul de funcții 66 

Funcția asistent 

Disciplinele din încărcătura postului/ ariile 

de cercetare, așa cum figurează în statul de 

funcții 

Introducere în studii de intelligence (Seminarii, Studii de 

securitate, română și engleză) 

Introducere în ştiinţe politice (Seminarii, Studii de 

securitate, română) 

Metodologii de cercetare în științele sociale (Seminar, Studii 

de securitate, română) 

Terorism şi globalizare (Seminarii, Studii de securitate, 

română și engleză) 

Domeniul științific Științe Politice/Relații Internaționale și Studii Europene 

Descrierea postului scos la concurs Postul satisface nevoile de predare și cercetare ale programelor 

de studii din domeniul Stiințe Politice/RelațiiInternaționale și 

StudiiEuropene, pentru programele de licență: Studii de 

Securitate/Relații Internaționale și Studii Europene (linia 

română de studiu și linia engleză ale Departamentului de 

Studii Internaționale și Istorie Contemporană).  

Candidații, la ocuparea postului didactic de asistent, trebuie să 

fie licențiați în științe politice, specializarea studii de securitate 

sau științe politice. 

Candidații, la ocuparea postului didactic de asistent, trebuie să 

deținăcel puțin calitatea de student doctorand (atestată de 

institutul de studii doctorale din cadrul unei instituții de 

învățământ superior acreditată pentru studii postuniversitare 

de doctorat)în Relații Internaționale și Studii Europene sau 

Științe Politice, să îndeplinească standardele academice 

necesare ocupării postului, iar palmaresul științific să fie în 

strânsa legatură cu disciplinele incluse în postul scos la 

concurs. 

Intrucât în structura postului se regăsesc și 2 seminarii în 

limbă străină, candidatul trebuie să facă dovada stăpânirii 

limbii respective prin documente depuse la dosar (dovada 

certificării lingvistice în limba de predare la nivelul european 

C1 sau prin certificate atestând studii sau stagii în țara/limba 

respectivă pe o durată cumulată de cel puțin 9 luni). 

 

Atribuții Activitățile aferente postului de asistent includ:  



1. activități de predare(seminarii); 

2. participarea la activitatea de cercetare a departamentului și 

publicarea de lucrări științifice; 

3. îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a 

studiilor, a lucrărilor de licenţă şi de absolvire;  

4. activităţi de evaluare în cadrul concursurilor de admitere și 

ale comisiilor de finalizare a studiilor;  

5. activități de tutoriat și consultaţii cu studenţii; 

 

6. îndrumarecercuriștiințificeîncadruldepartamentului; 

Data și ora susțineriiprelegerii/ probei orale 28  ianuarie 2020, 14.00 

Locul susținerii prelegerii/ probei orale 

(adresa Facultății/ Institututului și sala) 

Facultatea de Istorie si Filosofie, Departamentul de Studii 

Internaționale și Istorie Contemporană, str. M. Kogălniceanu 

nr. 1, etajul III, sala 305 

Probele de concurs, data, ora și locul de 

susţinere a acestora (adresa Facultății/ 

Institututului și sala) 

Prima etapă va fi aceea de evaluare a dosarului individual al 

candidaților. 

Proba scrisă: Examenul scris va avea loc la ora 12.00, 

Facultatea de Istorie si Filosofie, Departamentul de Studii 

Internaționale și Istorie Contemporana, str. M. Kogălniceanu 

nr. 1, etajul III, sala 305. 

Probă orală: Prezentarea unui proiect de seminar în limba 

engleză, în data de 28 ianuarie 2020, ora 14.00, Facultatea de 

Istorie și Filosofie, Departamentul de Studii Internaționale și 

Istorie Contemporană, str. M. Kogălniceanu nr. 1, etajul III, 

sala 305. 

Dosarul individual, proba orală și proba scrisă contează în 

proporții egale la nota finală acordată în referatul individual 

de apreciere întocmit de fiecare membru al comisiei de 

concurs.  

Comisia de concurs stabilește titlul pentru proba orală și îl 

anunță candidatului/candidaților cu 48 de ore înaintea probei 

orale/prelegerii, prin afișarea la avizierul și pagina web a 

facultății, cu menționarea   datei   și   orei   afișării,   sub   

semnătura președintelui comisiei de concurs. 

Tematica și bibliografia probelor de concurs Tematică de concurs este valabilă atât pentru proba scrisă cât 

și pentru cea orală 



1. Conflictele asimetrice în  secolul al XXI-lea. 

2. Motivațiile teroristului singuratic. Radicalizarea și 

deradicalizarea  

3. Procesul de intelligence. Analiza și formularea 

deciziei 

4. Structuri de intelligence în mediul privat 

5. Relația partidelor politice cu societatea civilă în 

societatea contemporană 

Bibliografie 

1. Barna Cristian, Intelligence competitiv,  Editura 

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2014. 

2. Fisichella Domenico, Știința politică. Probleme, 

concepte, teorii, Polirom, Iași, 2007. 

3. Roskin, Michael G. et ali,  Political science: an 

introduction, Pearson Education, New York, 2012.  

4. Megheşan Karin, Barău Aurora, Bucur Ionuţ, 

Culegere de studii de intelligence, Editura Academiei 

Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul", București,  2011. 

5. Viotti Paul R., Kauppi Mark V., International 

relations and world politics: security, economy, 

identity,Prentice-Hall, New Jersey, 2001. 

6. David Silverman, Interpreting qualitative data, 

SAGE Publications, 5ed, 2015. 

Descrierea procedurii de concurs Proba scrisă va începe la ora 12.00, în sala 305. Proba orală se 

va desfășura în aceeași sala cu începere de la orele 14.00. 

Fiecare candidat, în ordine alfabetică, susține un proiect de 

seminar de minim 30 de minute (prelegere), pe baza titlului 

comunicat de către comisia de concurs. Comisia notează în 

baza procesului verbal susţinerea şi stabileşte ierarhia 

concursului coroborând rezultatele  probei scrise, cu cea a 

prelegerii publice și cu evaluarea dosarului candidatului/ 

candidaților, fiecare  dintre acestea fiind reflectate în 

proporții egale în nota finală. 

         

Director DSIIC, 

        Lect.univ.dr. Claudiu MARIAN 


