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ANEXA Nr. 4 

 

INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI 

Denumire câmp Descriere 

Facultatea Facultatea de Teologie Romano-Catolică 

Departamentul Teologie Romano-Catolică Didactică 

Poziția în statul de funcții 15 

Funcția Asistent universitar 

Disciplinele din încărcătura postului/ ariile 

de cercetare, așa cum figurează în statul de 

funcții 

 Istoria filosofiei (în limba maghiară) 

 Filosofie creștină (în limba maghiară) 

 Teologie pastorală specială (în limba maghiară) 

 Catehetică generală (în limba maghiară) 

 Catehetică specială. Didactica religiei (în limba 

maghiară) 

 Didactica specialității (în limba maghiară) 

 Medierea și soluționarea conflictelor religioase (în 

limba maghiară) 

 Sociologia religiei (în limba maghiară) 

 Spiritualitate (în limba maghiară) 

 Drept canonic. Funcția Bisericii de a sfinți (în limba 

maghiară) 

 Gândire critică și argumentativă (în limba maghiară) 

Domeniul științific Teologie 

Descrierea postului scos la concurs Postul de asistent universitar poziția 15 din statul de funcții al 

Departamentului de Teologie Romano-Catolică Didactică 

presupune o serioasă experiență profesională, cât și 

compenențe de predare și de cercetare științifică, aptitudini de 

aplicare în practică a cunoștințelor din domeniul filosofiei, 

teologiei pastorale, cateheticii și dreptului canonic. 

Candidații vor da dovadă de buna cunoaștere a cercetării din 

domeniu pe plan internațional. Candidații trebuie să 

îndeplinească condițiile stabilite de Universitatea Babeș-Bolyai 

pentru ocuparea postului de asistent universitar privind 

standardele specifice. 

Candidații trebuie să dețină documentul Missio Canonica 

eliberat de Ahiepiscopul Romano-Catolic de Alba Iulia, S.E.R. 

dr. Kovács Gergely, sub a cărui autoritate canonică 

funcționează Facultatea de Teologie Romano-Catolică. 

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. Candidații trebuie să cunoască limba maghiară, 
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să se poată exprima fluent și academic în limba liniei de 

studiu. 

Atribuții Activităţile didactice cuprinse în norma din statul de funcţii la 

rubricile aferente postului didactic. Activităţi de seminarizare 

la nivel licență, inclusiv pregătirea acestora, înscrise în norma 

didactică sau asumate în regim de plata cu ora; îndrumarea 

lucrărilor de licență sub conducerea a cel puțin unui 

coordonator științific, care este titular de curs și deține titlul de 

doctor; activităţi de evaluare, pe parcurs şi finale, în cadrul 

activităţilor de seminar; activităţi de supraveghere la examene; 

participare la concursurile de admitere, dacă este desemnat ca 

membru în comisia de admitere; consultaţii cu studenţii, 

anunţate printr-un orar afişat; activităţi de îndrumare (tutorat) 

a studenţilor la nivel licență; activităţi în cadrul concursurilor 

de ocupare a posturilor didactice vacante de asistent 

universitar, în conformitate cu programele departamentului şi 

facultăţii. 

Activităţi de cercetare ştiinţifică: participarea la organizarea, 

simpozioane, congrese, naţionale şi internaţionale sau si 

participarea la astfel de manifestări științifice, în domeniul de 

activitate sau în domenii interdisciplinare. Iniţierea şi/sau 

participarea la schimburi academice între departamente, 

facultate, Universitatea “Babeş-Bolyai” şi universităţi şi unităţi 

corespunzătoare din ţară şi străinătate, participarea cu 

cercetări ştiinţifice la programele internaţionale ale 

departamentului şi facultăţii. Participarea în echipă la 

elaborarea unor proiecte de cercetare cu finanţare naţională şi 

internaţională. Publicarea rezultatelor activităţilor de cercetare 

ştiinţifică în ţară şi în străinătate, cu respectarea standardelor 

Universității „Babeș-Bolyai”, în conformitate cu traiectoria 

profesională aleasă, conform prevederilor Hotărâri CA nr. 

9233/23.05.2016 privind sistemul de traiectorii flexibile de 

carieră academică. Raportarea anuală a lucrărilor publicate şi 

înregistrarea informaţiilor în baza de date gestionată de 

Serviciului de Cercetare Ştiinţifică al UBB. Organizarea şi 

îndrumarea de cercuri ştiinţifice studenţeşti în specialitate, 

unde este cazul.  

Alte activităţi: participarea la acţiuni de organizare a activităţii 

Facultăţii, în conformitate cu solicitările directorului de 

departament sau ale decanului; respectarea reglementărilor 

adoptate la nivelul Facultăţii şi al Universităţii; participarea la 

şedinţele de departament, în conformitate cu calitatea 

deţinută; implicarea în acţiuni de promovare a imaginii 

Facultăţii şi Universităţii în comunitate; implicarea în 

pregătirea echipelor care reprezintă Facultatea la competiţii 

profesionale, naţionale sau internaţionale. 

Data și ora susțineriiprelegerii/ probei orale 18.06.2020, 

–14.00–14.30 – Susținerea probei orale, 

- 14.30–15.00 – Sesiune de întrebări, 
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- 16.00-18.00 – Proba scrisă. 

Locul susținerii prelegerii/ probei orale 

(adresa Facultății/ Institututului și sala) 

Facultatea de Teologie Romano-Catolică 

400095 - Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr. 5; Sala: Márton 

Áron 

Probele de concurs, data, ora și locul de 

susţinere a acestora (adresa Facultății/ 

Institututului și sala) 

Competențele candidaților se evaluează pe baza dosarului 

individual și adițional prin susținerea unor probe orale li 

scrise după cum urmează: 

 

1. evaluarea dosarului candidatului; 

2. susținerea unei prelegeri publice de minim 30 de 

minute pe un subiect stabilit de către comisia de 

concurs, relevant pentru postul scos la concurs, 

urmată de o sesiune de întrebări din partea comisiei și 

/sau a publicului. Subiectul stabilit de comisia de 

concurs va fi comunicată 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. 

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 e-mail și prin afișarea pe pagina web a facultății, 

cu menționarea datei și orei afișării, sub semnătura 

președintelui comisiei de concurs). 

Conform Anexei nr. 13 din Metodologie de concurs pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-

Bolyai:  

Concursul atât proba orală, cât și proba scrisă, acolo unde este 

cazul se derulează on-line, prin intermediul sistemelor de 

videoconferință on-line oferite de Universitate (Microsoft 

Teams, Zoom, etc). La susținerea probei orale sunt prezenți în 

sala alocata susținerii președintele comisiei, candidatul și un 

membru al comisiei de concurs. Ceilalți membri ai comisiei de 
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concurs participă la susținere în direct, on-line. 

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.  

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. 

Tematica și bibliografia probelor de concurs 
1. Antropologie filosofică: omul într-o viziune holistică 

NYÍRI Tamás: Az ember a világban, Budapest 1981. 

TURGONYI Zoltán: A filozófia alapjai, Budapest 1993. 

2. Etapele teoriei dezvoltării credinței la James Fowler și 

analiza critică a acestora 

MÁTÉ-TÓTH András: Sebzett identitás Kelet-Közép-Európában, 

Vigilia 80. évf. 6. sz. 2016, 409-415. 

ROBU Magda: A gyanú hermeneutikájának helye a 

valláspszichológiában. A transzcendenshez való viszony és a vallásos 

kijelentések értelmezési módjának jelentősége a pszichológiai 

kutatások szempontjából, in: Nóda Mózes – Zamfir Korinna – 

Diósi Dávid – Bodó Márta szerk.), Ideje az emlékezésnek. Liber 

amicorum: A 60 éves Marton József köszöntése, Budapest – 

Kolozsvár 2010, 374–386. 

SCHWEITZER, Friedrich: Vallás és életút. Vallási fejlődés és 

keresztény nevelés gyermek- és ifjúkorban, Budapest 1999.  

3. Instrucțiunile actuale ale episcopului Romei, Papa 

Francisc pentru practica bisericească: în documentele Amoris 

Laetitia și/sau Christus Vivit. 

Ferenc pápa: Christus Vivit kezdetű apostoli buzdítása, Budapest 

2019. 

Ferenc pápa: Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítása, Budapest 

2016. 

- KASPER, Walter: Az Amoris Laetitia üzenete, Budapest 2018. 

Descrierea procedurii de concurs Candidații pe postul de asistent universitar vor urma etapele 

pregătitoare până la înscrierea la concurs conform 

Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice 

și de cercetare vacante în Universitatea Babeș-Bolyai, aprobat 

în ședința Senatului din data 16 aprilie 2020, prin Hotărârea 

nr. 5941. În data prevăzută membrii comisiei vor evalua 

referatul de evaluare a candidaților, iar candidații vor susține 
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prelegerea publică și o probă scrisă. După evaluarea dosarelor, 

a prelegerilor și a rezultatelor probei scrise, membrii comisiei 

vor finaliza referatul de evaluare a candidaților. Comisia va 

stabili ierarhia candidaților exclusiv pe baza rezultatelor 

obținute de concurs. Rezultatul concursului va fi făcut public 

în cursul zilei. Candidații vor avea posibilitatea de a contesta 

rezultatul obținut conform metodologiei de concurs. 

 

 

Director department: 

Prof. univ. dr. Holló László 


