ANEXA Nr. 4

INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI
Denumire câmp
Facultatea
Departamentul
Poziția în statul de funcții
Funcția

Descriere

Istorie și Filosofie
Istorie în Limba Maghiară
34
Asistent

Disciplinele din încărcătura postului/ ariile
de cercetare, așa cum figurează în statul de
funcții

1.Introducere în istoria medie universală (seminar) –
nivel licență, 2. Genealogie, heraldică și arhive familiare
(seminar) – nivel livență, 3. Paleografie maghiară
(seminar) – nivel licență, 4. Seminar metodologic pentru
redactarea lucrărilor de licență.

Domeniul științific
Descrierea postului scos la concurs

Istorie

Asistent. univ. poziția 34, Departamentul de Istorie în
limba

maghiară.

Postul

vizează

cunoștințe

din

specializarea istoria medie și premodernă, paleografie
maghiară, genealogie, heraldică și arhive familiale cât și
competențe și abilități didactice, de cercetare și de
comunicare academică.
Criteriile necesare pentru ocuparea postului de asistent
univ. scos la concurs sunt următoarele:
-Candidații trebuie să aibă publicații științifice de
specialitate aferente

încărcăturii postului didactic

(conform planului de învățământ și statelor de funcții ale
departamentului). Palmaresul științific să fie în strânsă
concordanță cu disciplinele din postul scos la concurs.
Candidații trebuie să dețină titlul de licențiat în istorie,
precum și doctor în domeniul Istorie.
- Candidatul să respecte normele de asigurare a calității
în învățământul superior, să susțină programele de
cercetare, de consultanță;
- Să facă dovada stăpânirii limbii de predare (maghiara)
la un nivel academic atât în scris (publicații științifice în
limba de predare, examen scris) cât și oral.

Atribuții

Atribuțiile/ activitățile aferente postului scos la concurs:
Candidații trebuie să efectueze activități didactice
aferente postului scos la concurs, conform standardelor
universitare europene; să efectueze consultații și
activități de îndrumare a tezelor de licență; să participe
la programul de cercetare al Departamentului, să publice
în reviste și volume cotate pe plan național și
internațional.

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)

03.02.2022, de la ora 9.00, în
Sala Jakó Zsigmond (109) din clădirea Institutului de Istorie
Națională de pe str. Napoca 11.
Probele de concurs:
1.

Evaluarea dosarului individual

2.

susținerea unei probe orale începând cu ora 9.00 în
sala Jakó Zsigmond (109) din clădirea Institutului
de Istorie Națională de pe str. Napoca nr. 11

3.

susținerea unei probe scrise de la ora 11.00 în sala
Jakó Zsigmond (109) din clădirea Institutului de
Istorie Națională de pe str. Napoca nr. 11

Proba orală constă în prezentarea unui proiect de seminar/
laborator/ lucrări practice, în funcție de natura și specialitatea
postului, cutema 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 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).
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;

c) 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;
d) Probele de concurs vor fi susținute în limba maghiară
Tematica și bibliografia probelor de concurs

Tematica și bibliografia probelor de concurs, inclusiv a
prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, ori tematicile din
care comisia de concurs poate alege tematica probelor susținute
efectiv.

Proba 1 – Probă orală
Tematică: Cultura evului mediu timpuriu; Creștinismul și
biserica în evul mediu; Orașul medieval; Reforma protestantă;
Materiale pentru scriere în evul mediu și în epoca premodernă;
Probele de transcriere ale textelor de limbă maghiară din epoca
premodernă; Cunoștințe de heraldică; Problemele elaborării
lucrării de licență.
Bibliografie:
A művészet története. A korai középkor. A gótika és a TávolKelet. Budapest, 1988, 1992, Corvina.
Benevolo, Leonardo: A város Európa történetében. Budapest,
Atlantisz, 1994.
Chadwick, Owen: A reformáció, Osiris, Budapest, 1998.
Fügedi Erik: Kolduló barátok, polgárok, nemesek, Magvető
Könyvkiadó, Budapest, 1981.
Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve: A középkor. I-II. kötet.
Budapest, 2004, Osiris.
Le Goff, Jacques: Az értelmiség a középkorban. Ford. Klaniczay
Gábor. 2. átdolgozott kiadás. Budapest, 2000, Osiris.
MacCullock, Diarmaid: A reformáció története, Európa kiadó,
Budapest, 2011.
Pirenne Henri: Orașele evului mediu, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,
2000.
Southern, R. W.: A nyugati társadalom és az egyház a
középkorban. Budapest, Gondolat, 1987.
Zarnecki, George: Kolostorok, szerzetesek, barátok. Ford. Sarodi
Tibor. Budapest, 1986, Corvina
Bak Borbála: A XVI-XVIII. századi magyar nyelvű források
kiadásának kérdései. Fons 7.1 (2000): 91-146.

Bessenyei József – Horváth Zita – Tóth Péter – Tringli István:
Latin – magyar – német paleográfiai szöveggyűjtemény.
Budapest, 2006. https://mek.oszk.hu/04800/04866/04866.pdf
Jakó Zsigmond: ’Az erdélyi papírmalmok feudalizmus kori
történetének vázlata’. Levéltári Közlemények 60 (1989): 3-55.
Jakó Zsigmond: “Filigrane transilvănene din secolul al XVI-lea”.
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia 13.1 (1968): 319.

Bertényi Iván: Új magyar címertan. Budapest, 1993.
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? 3. kiad. Bp.,
1996, Gondolat.
Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás - felsőfokon. Bp., 2002, Krónika
Nova.
Proba 2 – Probă scrisă:

Tematică: Cultura evului mediu timpuriu; Creștinismul și
biserica în evul mediu; Orașul medieval; Reforma protestantă;
Materiale pentru scriere în evul mediu și în epoca premodernă;
Probele de transcriere ale textelor de limbă maghiară din epoca
premodernă; Problemele elaborării lucrării de licență.
Bibliografie:
A művészet története. A korai középkor. A gótika és a TávolKelet. Budapest, 1988, 1992, Corvina.
Benevolo, Leonardo: A város Európa történetében. Budapest,
Atlantisz, 1994.
Chadwick, Owen: A reformáció, Osiris, Budapest, 1998.
Fügedi Erik: Kolduló barátok, polgárok, nemesek, Magvető
Könyvkiadó, Budapest, 1981.
Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve: A középkor. I-II. kötet.
Budapest, 2004, Osiris.
Le Goff, Jacques: Az értelmiség a középkorban. Ford. Klaniczay
Gábor. 2. átdolgozott kiadás. Budapest, 2000, Osiris.

MacCullock, Diarmaid: A reformáció története, Európa kiadó,
Budapest, 2011.
Pirenne Henri: Orașele evului mediu, Ed. Dacia, Cluj-Napoca,
2000.
Southern, R. W.: A nyugati társadalom és az egyház a
középkorban. Budapest, Gondolat, 1987.
Zarnecki, George: Kolostorok, szerzetesek, barátok. Ford. Sarodi
Tibor. Budapest, 1986, Corvina
Bak Borbála: A XVI-XVIII. századi magyar nyelvű források
kiadásának kérdései. Fons 7.1 (2000): 91-146.
Bessenyei József – Horváth Zita – Tóth Péter – Tringli István:
Latin – magyar – német paleográfiai szöveggyűjtemény.
Budapest, 2006. https://mek.oszk.hu/04800/04866/04866.pdf
Jakó Zsigmond: ’Az erdélyi papírmalmok feudalizmus kori
történetének vázlata’. Levéltári Közlemények 60 (1989): 3-55.
Jakó Zsigmond: “Filigrane transilvănene din secolul al XVI-lea”.
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Series Historia 13.1 (1968): 319.
Bertényi Iván: Új magyar címertan. Budapest, 1993.
Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? 3. kiad. Bp.,
1996, Gondolat.
Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás - felsőfokon. Bp., 2002, Krónika
Nova.
Descrierea procedurii de concurs

Procedura de concurs se compune din:
-

Analiza dosarului de concurs al candidatului
Susținerea unui proiect de seminar din cadrul
tematicii – fiecare candidat 30 min.
- Probă scrisă din tematica și bibliografia
publicată
Proba orală: candidații prezintă un proiect de seminar pe
baza tematicii și bibliografiei anunțate, pe 03.12.2022,
începând cu orele 9.00. Comisia de concurs stabilește

titlul pe baza tematicii si bibliografiei de concurs și îl

anunță candidatului/candidaților cu 48 de ore
înaintea acestor probe.
Proba scrisă: Comisia alege un subiect din tematica
anunțată, pe data de 03.12.2022, începând cu ora 11.00.

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.
Director departament,
Conf. dr. Nagy Robert-Miklos

