
ANEXA Nr. 4 

 

INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI 

Denumire câmp Descriere 

Facultatea PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI 

Departamentul PSIHOLOGIE CLINICA SI PSIHOTERAPIE 

Poziția în statul de funcții 11 

Funcția LECTOR, PERIOADA DETERMINATĂ, 3 ANI 

Disciplinele din încărcătura postului/ ariile de 

cercetare, așa cum figurează în statul de funcții 

PMR1114 Practică clinică IV 
PMR1114 Practică clinică IV 
PMR1214 Practica de profil IV 
PMR1216 Tehnici de luare a deciziilor și rezolvarea de probleme 
PMR1217 Tehnici de negociere și management al conflictului 

Domeniul științific PSIHOLOGIE 

Descrierea postului scos la concurs Postul cuprinde activități de predare a disciplinelor menționate 

anterior la nivel masteral, activități de cercetare în cadrul postului. 

Atribuții Atribuțiile/ activitățile aferente postului scos la concurs, includ norma 

didactică, activități de cercetare în cadrul postului și în cadrul Clinicii 

Universitare de Psihologie. Astfel, candidații va trebui să dețină 

atestat de liberă practică în specialitatea psihoterapie cognitiv-

comportamentală. 

Data și ora susțineriiprelegerii/ probei orale 8 IUlIE 2021, ORA 13.30 

Locul susținerii prelegerii/ probei orale 

(adresa Facultății/ Institututului și sala) 

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI PSIHOTERAPIE, 

STRADA REPUBLICII 37, CLUJ-NAPOCA 

Probele de concurs, data, ora și locul de susţinere 

a acestora(adresa Facultății/ Institututului și 

sala) 

Probele de concurs constau în: 

1. Evaluarea dosarului candidatului;  

2. Prelegere orală - susținerea unui curs. 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. 

Concursul va avea loc in data de 8 IUlIE 2021, ORA 13.30, 

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI PSIHOTERAPIE, STRADA 

REPUBLICII 37, CLUJ-NAPOCA. 

Tematica și bibliografia probelor de concurs 1. Principiile intervenţiilor validate ştiinţific în domeniul clinic 

2. Anatomia actului terapeutic 

3. Diagnostic si evaluare clinica 

4. Conceptualizarea cazului  

5. Relaţia terapeutică  

6. Tehnici de intervenție psihoterapeutică bazate pe modele 

ale: terapia cognitivă, comportamentală, terapia 

multimodală, terapia raţional-emotivă, abordarea 

gestaltistă, abordarea umanistă, terapia prin acceptare și 

angajament.  

7. Tehnici de luare a deciziilor și rezolvarea de probleme 

8. Tehnici de negociere și management al conflictului 
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Descrierea procedurii de concurs Concursul constă în: 

1. Evaluarea dosarului candidatului;  

2. Prelegere orală - susținerea unui curs. 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. 

 

Concursul va avea loc in data de 8 IUlIE 2021, ORA 13.30, 

DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI PSIHOTERAPIE, STRADA 

REPUBLICII 37, CLUJ-NAPOCA.. 

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. 

 



Durata minimă a 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. 

Pentru fiecare candidat, membrii comisiei de concurs, inclusiv 

președintele, întocmesc câte un referat individual de apreciere la 

finalul căruia propun câte o notă finală individuală, rezultată din 

notele acordate distinct pe dosar și pe fiecare probă de concurs. Pe 

baza referatelor individuale de apreciere președintele comisiei de 

concurs întocmește un raport de sinteză asupra concursului, în care 

prezintă notele finale atribuite candidaților de către membrii comisiei 

și indică media generală obținută de fiecare candidat, camedie 

aritmetică a notelor finale atribuite în referatele individuale. Pentru 

a se califica în vederea ocupării postului scos la concurs, candidații 

trebuie să fi obținut la fiecare probă cel puțin nota 6,00, să aibă nota 

finală a fiecărui referent de cel puțin 7,00 și să obțină media generală 

în raportul de sinteză asupra concursului cel puțin 8,50. 

 

Director de departament,        

Prof. Univ. Dr. Anca Dobrean 

 


