ANEXA Nr. 4

INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI
Denumire câmp

Descriere

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

Psihologie și Științe ale Educației
Psihopedagogie Specială
18
Asistent universitar
Fundamentele psihopedagogiei speciale; Practică observațională în
instituții publice și private; Asistența socială a persoanelor cu
dizabilități; Psihopedagogia deficienților de auz; Psihopedagogia
intervenției timpurii; Logopedie; Educarea persoanelor cu dizabilități
multiple; Limbajul mimico-gestual; Metode și tehnici de recuperare a
deficienților de auz
Științe ale educației
Candidații la ocuparea acestui post trebuie să aibă palmaresul

Domeniul științific
Descrierea postului scos la concurs

științific în concordanță cu domeniul științific specificat și
descrierea postului pentru care candidează, respectiv cu
specializarea psihopedagogie specială, precum și competențe în
limbajul mimico-gestual.
Atribuții

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

Postul este scos la concurs pe perioada determinata de 3 ani.
Postul scos la concurs presupune susţinerea de seminarii
aferente disciplinelor enumerate mai sus și coordonare practică
de specialitate (nivel licenţă). Postul scos la concurs are la bază
o normă didactică de 13 ore /săptămână ce include activităţi de
seminar, lucrări şi stagii practice la nivel licenţă, consultații
pentru studenți, în vederea realizării lucrărilor de licenţă;
examinarea si evaluarea activitatii studentilor (250 de ore);
participare ca membru în echipe de cercetare din departament;
iniţierea de cercetări proprii şi de publicaţii ştiinţifice;
participare la activități administrative solicitate de buna
desfăşurare a departamentului.
28.01.2020, ora 9
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, str.
Sindicatelor nr. 7, sala Al. Roșca, etaj I.
Toate probele de concurs vor fi susținute la Facultatea de
Psihologie și Științe ale Educației, str. Sindicatelor nr. 7, sala
Al. Roșca, etaj I., 28.01.2020, de la ora 9
Pentru postul de asistent universitar concursul constă în :
1.

evaluarea dosarului individual;

2.

susținerea unei probe orale;

3.

susținerea unei probe scrise.

Proba orală constă în prezentarea unui proiect de seminar/
laborator/ lucrări practice, în funcție de natura și specialitatea
postului, cu tema stabilită în condițiile art.17, alin (1), lit b) din
prezenta metodologie de către comisia de concurs (Comisia
stabilește, pe baza tematicii și bibliografiei de concurs, tema
prezentării probei orale pentru posturile de asistent de cercetare
științifică, asistent universitar, cercetător științific, lector universitar,
șef de lucrări, cercetător științific gradul III și o comunică candidaților
cu 48 de ore înaintea susținerii probei prin afișarea la avizierul și
pagina web a facultății, cu menționarea datei și orei afișării, sub
semnătura președintelui comisiei de concurs).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; Durata probei orale
susținute de către candidat este de 30 de minute; proba conține
în mod obligatoriu și o sesiune de întrebări din partea comisiei
și/ sau a publicului; Durata probei scrise va fi de 2 ore.
Tematica și bibliografia probelor de concurs

Tematică probă scrisă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sisteme de comunicare alternative și augmentative
Limbajul mimico-gestual
Metode și tehnici de recuperare a copiilor cu dizabilități
auditive
Metode și tehnici de intervenție timpurie
Metode de intervenție psihopedagogică pentru copiii cu
dizabilități multiple
Proiectare didactică vs. Proiect educațional personalizat în
procesul de învățare și intervențiile psihopedagogice pentru
copiii cu cerințe educaționale speciale.
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Descrierea procedurii de concurs

Roșan, A. (2015). Psihopedagogie specială. Modele de evaluare și
intervenție, ed. Polirom, Iași
Comisia de concurs :
Președinte
Prof. univ. dr. Adrian Marian Roșan, UBB
Membri
Conf, univ. dr. Andreea Hathazi, Psihopedagogie Specială,
UBB
Conf univ. dr. . Carolina Bodea Haţegan, Psihopedagogie
Specială, UBB
Lect. univ. dr. Cristina Bălaș – Baconschi, Psihopedagogie
Specială, UBB
Lector univ. dr.

Carmen Viorica David, Psihopedagogie

Specială, UBB
Membri supleanți
Conf, univ. dr. Alina Simona Rusu, Psihopedagogie Specială,
UBB
Lect. Univ. dr. Claudia Crișan, Științe ale Educației , UBB
Membrii comisiei vor analiza CV candidaților şi publicatiile depuse în
dosar şi vor face (fiecare in parte) un referat evaluativ al candidatului,
iar presedintele, un referat sumativ. Rezultatele concursului vor fi
publicate pe pagina de web a facultăţilor si la avizierul facultăţii.
Contestaţiile se vor depune la registratura universității.

