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INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURS 

Denumire câmp Descriere 

Facultatea de Geografie 

Departamentul de Geografie al liniei maghiare 

Poziția în statul de funcții 14 

Funcția Șef lucrări, perioadă determinată (3 ani) 

Disciplinele din încărcătura postului/ ariile 

de cercetare, așa cum figurează în statul de 

funcții 

Geografie generală (seminar în limba maghiară), Geografia 

continentelor Europa (curs și seminar în limba maghiară), 

Geografia peisajului (curs și seminar în limba maghiară), 

Planificare teritorială (curs în limba maghiară) 

Domeniul științific Geografie 

Descrierea postului scos la concurs Postul vizează transmiterea de cunoștințe teoretice și practice 

aferente disciplinelor de Geografia continentelor. Europa, 

respectiv Geografia peisajului, precum desfășurarea 

seminariilor pentru disciplina Geografie generală și a cursului 

pentru disciplina Planificare teritorială. Transmiterea 

cunoștințelor se va face în limba maghiară pentru studenții de 

la specializările Geografie, Geografia Turismului și Planificare 

teritoială, nivel licență, linia maghiară. 

Raportat la cerințele postului, se menționează condițiile pe 

care trebuie să le întrunească candidații: 

Candidații la ocuparea unui post vacant trebuie să aibă 

palmaresul științific în concordanță cu domeniul științific 

specificat și descrierea postului pentru care candidează, 

respectiv cu specializarea în cercetare prevăzută în anunțul 

concursului.  

 

Atribuții Atribuțiile sunt în conformitate cu Statul de Funcții și 

constau din susținerea orelor de curs și de lucrări 

practice, precum și din alte activități cu studenții 

(practică de teren, îndrumare lucrări de licență și de 

disertație, activități de evaluare și consultații). La acestea 

se adaugă activități de perfecționare profesională și de 

cercetare științifică, în conformitate cu fișa individuală a 

postului. 

Data și ora susțineriiprelegerii/ probei orale 28 ianuarie 2021, ora 10 

Locul susținerii prelegerii/ probei orale 

(adresa Facultății/ Institututului și sala) 

Facultatea de Geografie, strada Clinicilor 5-7, sala 46 

Probele de concurs, data, ora și locul de 

susţinere a acestora(adresa Facultății/ 

- pentru postul didactic de șef de lucrări concursul 



Institututului și sala) constă în 

1. evaluarea dosarului candidatului;  

2. prelegere/ probă orală.  

Pentru postul de șef de lucrări proba orală constă în 

susținerea unui curs, în funcție de natura 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 postul de șef de lucrări, și o comunică candidaților cu 48 

de ore înaintea susținerii probei prin e-mail și prin afișarea pe pagina 

web a facultății, cu menționarea datei și orei afișării, sub semnătura 

președintelui comisiei de concurs)  

Pentru postul de șef de lucrări, în evaluare, dosarul 

candidatului prezentând realizările profesionale ale acestuia 

contează în proporție de 75%, iar susținerea prelegerii 

publice/ probei orale deține o pondere de 25% din nota 

finală propusă prin referatul individual de apreciere întocmit 

de fiecare membru al comisiei de concurs. În evaluarea 

activității științifice se va ține cont de calitatea publicațiilor și 

contribuțiile candidaților în raport cu exigențele prevăzute în 

norma didactică sau de cercetare. 

 

c) în cazul tuturor posturilor durata minimă a probei orale/ 

prelegerii 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;  

Tematica și bibliografia probelor de concurs Tematica: 

1. Geografie generală – Evoluția principalelor concepte 

geografice în a doua jumătate a secolului XX. 

Bibliografie: 

Probáld Ferenc (1999), A földrajz fejlődése a XX. század második 

felében. In: Mendöl T.: A földrajztudomány az ókortól napjainking. 

ELTE Eötvös Kiadó, 11. fejezet. p. 234-258. 

3. Geografia continentelor. Europa - Evoluția populației 

europene și structura populației  

Bibliografie: 

 

1. Livi Bacci M. (2003), Populaţia în istoria Europei, Editura Polirom, 

Iaşi. 

2. Probáld F. (szerk.) (2004), Európa regionális földrajza, ELTE Eötvös 

kiadó, Budapest. 

 
 

4. Geografia peisajului – Nivelurile de hemerobie 



Bibliografie: 

Csorba P. (2001), Tájökológia, Kossuth Egyetemi kiadó, 

Debrecen. 

Kerényi Attila (2007), Tájvédelem, Pedellus Tankönyvkiadó, 

Debrecen 

Lóczy D. (2002), Tájértékelés, földértékelés, Dialóg Campus 

kiadó, Budapest-Pécs. 
 

4. Planificare teritorială – Caracteristicile procesului de 

planificare teritorială (etape, obiective, tipologie). 

Bibliografie: 

Benedek József (2006), Területfejlesztés és regionális fejlődés. 

Kolozsvári Egyetemi Kiadó, cap. 1.4., p. 113-127. 

 

Descrierea procedurii de concurs Concursul constă din două probe:  

- evaluarea dosarului candidaţilor, cu acordarea notelor 

de către fiecare membru a comisiei; 

- susținerea prelegerii în faţa comisiei de concurs (de 

minimum 30 minute) din tema prezentării probei orale. 

Tema va fi comunicată candidatului/candidaților cu 48 de 

ore înaintea susținerii probei prin e-mail și prin afișarea pe pagina 

web a facultății. Va fi menționată data și ora afișării sub 

semnătura președintelui comisiei de concurs.  

În procesul de evaluare, dosarele candidaţilor 

prezentând realizările profesionale ale candidaţilor 

contează în proporţie de 75%, iar susţinerea prelegerii 

publice deţine o pondere de 25% din nota finală. 

În caz de egalitate a notelor, criteriul de departajare între 

candidați va fi numărul publicațiilor ISI ale candidaților. 

 

Director de department: 

Șef lucrări dr. Nagy Egon 

 


