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INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI 

Denumire câmp Descriere 

Facultatea  Istorie și Filosofie 

Departamentul  Filosofie în limba maghiară 

Poziția în statul de funcții 7 

Funcția lector 

Disciplinele din încărcătura postului/ ariile 

de cercetare, așa cum figurează în statul de 

funcții 

1. Logică generală (în limba maghiară, curs și seminar, 

nivel licență) 

2. Teoria argumentării (în limba maghiară, curs și 

seminar, nivel licență) 

3. Logica simbolică – Logica propozițiilor (în limba 

maghiară, curs și seminar, nivel licență) 

4. Logica simbolică – Logica predicatelor (în limba 

maghiară, curs și seminar, nivel licență)  

Domeniul științific filosofie 

Descrierea postului scos la concurs Lector universitar pe perioadă determinată de 3 ani, poziția 7, 

Departamentul de Filosofie în limba maghiară. Postul vizează 

cunoștințe din specializarea logică formală și logică 

simbolică. 

Criteriile pentru ocuparea postului de lector universitar scos 

la concurs sunt următoarele: 

-Candidatul 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; 

- 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) cât și oral. 

Atribuții Candidatul 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, master și doctorat; 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 joi, 18 iunie 2020, 11.00 

Locul susținerii prelegerii/ probei orale clădirea centrală a Universității Babeș-Bolyai din Cluj 



(adresa Facultății/ Institutului și sala) (str.M. Kogălniceanu, nr. 1), etaj I, sala Böhm Károly (nr. 127) 

Probele de concurs, data, ora și locul de 

susținere a acestora(adresa Facultății/ 

Institutului și sala) 

Concursul constă: 

1. evaluarea dosarului candidatului  

2. prelegere/probă orală: susținerea unui curs la data de 18 

iunie 2020, ora 11.00 în clădirea centrală a Universității 

Babeș-Bolyai din Cluj (str M. Kogălniceanu, nr. 1), etaj I, sala 

Böhm Károly (nr. 127) 

Proba conține în mod obligatoriu și o sesiune de întrebări 

din partea comisiei și/sau a publicului. 

Dosarul candidatului prezentând realizările profesionale ale 

acestuia contează în proporție de 75%, iar susținerea 

prelegerii publice 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 

în raport cu exigențele prevăzute în norma didactică sau de 

cercetare. 

Tematica și bibliografia probelor de concurs Prelegere/Probă orală: susținerea unui curs, cu tema stabilită 

de către comisia de concurs, pe baza tematicii și bibliografiei 

de concurs. 

Tematică: 

1. Problema centrală a logicii și principiile logice 

2. Propozițiile categorice 

3. Inferența mediată: silogismul 

4. Funcțiile de adevăr 

5. Puterea logicii predicatelor 

Bibliografie: 

1. Drăghici, Virgil:Logică tradițională/clasică/modală. 

Editura Fundației pentru Studii Europene, Cluj-

Napoca, 2007. 

2. Guttenplan, Samuel: The Languages of Logic. 

AnIntroduction to Formal Logic. Blackwell 

Publishing, 2006. 

3. Halbach, Volker: The Logic Manual. Oxford 

University Press, 2013. 

4. Hurley, Patrick J.: A Concise Introduction to Logic. 

Wadsworth, Cengage Learning, 1980. 

5. Irving M. Copi – James A. Gould (szerk.): Kortárs-

tanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről, Gondolat 



Kiadó, Budapest, 1985. 

6. Madarász Tiborné–Pólos László–Ruzsa Imre: A 

logika elemei. Osiris Kiadó, Budapest, 2006. 

7. Pollock, John L.: Technical Methods in Philosophy. 

Westview Press, 1990. 

8. Ruzsa Imre:Bevezetés a modern logikába. Osiris 

Kiadó, Budapest, 2001. 

Descrierea procedurii de concurs Procedura de concurs se compune din: 

- Analiza dosarului de concurs al candidatului  

- Susținerea unui curs pe un subiect din cadrul tematicii 

Fiecare candidat, în ordine alfabetică susține un curs de minim 

30 de minute. 

Comisia de concurs stabilește, pe baza tematicii și 

bibliografiei de concurs, tema prezentării probei orale și o 

comunică  candidatului/candidaților cu 48 de ore înaintea 

susținerii probei, prin e-mail și prin afișare pe pagina web a 

Facultății de Istorie și Filosofie, cu menționarea datei și orei 

afișării, sub semnătura președintelui comisiei de concurs. 

Comisia va evalua:  

relevanța publicațiilor științifice: 75% 

Prelegerea  susținută: 25%. 

 

 

Conf. univ. habil. dr. Demeter M. Attila 

Directorul Departamentului de 

Filosofie în limba maghiară 

 
 

Cluj-Napoca, 23 aprilie 2020 

 


