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Anexa 1 la Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din 

cadrul Universității Naționale de Arte din București 

 

 

Asistent universitar – STANDARDELE UNIVERSITĂŢII 

 

A) Asistent universitar – discipline artistice 

 Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar – discipline artistice constă 

în patru probe: scris, practic, evaluarea cantitativă şi calitativă a activităţii ştiinţifice şi de creaţie 

artistică specifice postului şi prelegere. 

1. - Tema pentru proba scrisa, specifica disciplinelor din postul scos la concurs, se 

stabileste de catre comisie pe baza temelor si bibliografiei anuntate odata cu scoaterea 

postului la concurs si se comunica candidatilor înainte de sustinerea probei.  

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 7 (şapte). 

2. - Tema pentru proba practica se stabileste de catre comisie pe baza temelor  şi 

bibliografiei anunţate odata cu scoaterea postului la concurs si se comunica candidaţilor 

cu 48 de ore înainte de sustinerea probei. Proba practica consta în sustinerea unui seminar 

sau a unei şedinţe de lucrari practice în faţa studenţilor, în prezenţa comisiei de concurs 

sau numai în faţa comisiei de concurs, dacă în perioada respectivă nu există activitate 

didactică. 

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 7 (şapte). 

3. - Evaluarea  de către comisia de examen a fişei de verificare a îndeplinirii standardelor 

minimale ale universităţii pentru postul de asistent universitar, a fişei de autoevaluare a 

candidatului şi a portofoliului. Se vor urmării aspectele calitative şi cantitative a datelor 

prezentate. 

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 7 (şapte). 

4. - Conform art.21 din HG 457/2011, cu modificările ulterioare, privind aprobarea 

metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 

vacante din învăţământul superior, proba 4 de concurs constă într-o prelegere de 

minimum 30 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate 

profesionale anterioare si planul de dezvoltare a carierei universitare. Aceasta probă va 

conţine în mod obligatoriu si o sesiune de întrebari din partea comisiei.   

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 8 (opt). 

 

Se va declara câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare / cele mai multe 

voturi. 

 

B) Asistent universitar – discipline teoretice 

 Concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar – discipline teoretice constă 

în patru probe: scris, practic, evaluarea cantitativă şi calitativă a activităţii ştiinţifice specifice 

postului şi prelegere. 



2 
 

 

1. - Tema pentru proba scrisa, specifica disciplinelor din postul scos la concurs, se 

stabileste de catre comisie pe baza temelor si bibliografiei anuntate odata cu scoaterea 

postului la concurs si se comunica candidatilor înainte de sustinerea probei.  

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 7 (şapte). 

2. - Tema pentru proba practică se stabileste de către comisie pe baza temelor  şi 

bibliografiei anunţate odata cu scoaterea postului la concurs si se comunica candidaţilor 

cu 48 de ore înainte de sustinerea probei. Proba practică constă în susţinerea unui seminar 

sau a unei şedinţe de lucrări practice în faţa studenţilor, în prezenţa comisiei de concurs 

sau numai în faţa comisiei de concurs, dacă în perioada respectivă nu există activitate 

didactică. 

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 7 (şapte). 

3. - Evaluarea  de către comisia de examen a fişei de verificare a îndeplinirii standardelor 

minimale ale universităţii pentru postul de asistent universitar, a fişei de autoevaluare a 

candidatului şi a portofoliului. Se vor urmării aspectele calitative şi cantitative a datelor 

prezentate. 

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 7 (şapte). 

4. - Conform art.21 din HG 457/2011, cu modificările ulterioare, privind aprobarea 

metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 

vacante din învăţământul superior, proba 4 de concurs constă într-o prelegere de 

minimum 30 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate 

profesionale anterioare si planul de dezvoltare a carierei universitare. Aceasta probă va 

conţine în mod obligatoriu si o sesiune de întrebari din partea comisiei.   

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 8 (opt). 

 

Se va declara câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare / cele mai multe 

voturi. 

 

 

Lector universitar – STANDARDELE UNIVERSITĂŢII 

 

C) Lector universitar – discipline artistice 

 Concursul pentru ocuparea postului de lector universitar – discipline artistice constă în 

trei probe: proba practică, evaluarea cantitativă şi calitativă a activităţii ştiinţifice şi de creaţie 

artistică specifică postului şi o prelegere. 

1. - Tema pentru proba practică se stabileste de catre comisie pe baza temelor  şi 

bibliografiei anunţate odata cu scoaterea postului la concurs si se comunica candidaţilor 

cu 48 de ore înainte de sustinerea probei. Proba practica consta în sustinerea unui curs 

practic în faţa studenţilor, în prezenţa comisiei de concurs sau numai în faţa comisiei de 

concurs, dacă în perioada respectivă nu există activitate didactică. 

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 7 (şapte). 

2. - Evaluarea  de către comisia de examen a fişei de verificare a îndeplinirii standardelor 

minimale ale universităţii pentru postul de lector universitar, a fişei de autoevaluare a 
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candidatului şi a portofoliului. Se vor urmării aspectele calitative şi cantitative a datelor 

prezentate. 

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 7 (şapte). 

3. - Conform art.21 din HG 457/2011, cu modificările ulterioare, privind aprobarea 

metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 

vacante din învăţământul superior, proba 3 de concurs constă într-o prelegere de 

minimum 30 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate 

profesionale anterioare si planul de dezvoltare a carierei universitare. Aceasta probă va 

conţine în mod obligatoriu si o sesiune de întrebari din partea comisiei.   

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 8 (opt). 

 

Se va declara câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare / cele mai multe 

voturi. 

 

D) Lector universitar – discipline teoretice 

 Concursul pentru ocuparea postului de lector universitar – discipline teoretice constă în 

trei probe: proba practică, evaluarea cantitativă şi calitativă a activităţii ştiinţifice şi de creaţie 

artistică specifică postului şi o prelegere. 

1. - Tema pentru proba practică se stabileste de catre comisie pe baza temelor  şi 

bibliografiei anunţate odata cu scoaterea postului la concurs si se comunica candidaţilor 

cu 48 de ore înainte de sustinerea probei. Proba practica consta în sustinerea unui curs în 

faţa studenţilor, în prezenţa comisiei de concurs sau numai în faţa comisiei de concurs, 

dacă în perioada respectivă nu există activitate didactică. 

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 7 (şapte). 

2. - Evaluarea  de către comisia de examen a fişei de verificare a îndeplinirii standardelor 

minimale ale universităţii pentru postul de lector universitar, a fişei de autoevaluare a 

candidatului şi a portofoliului. Se vor urmării aspectele calitative şi cantitative a datelor 

prezentate. 

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 7 (şapte). 

3. - Conform art.21 din HG 457/2011, cu modificările ulterioare, privind aprobarea 

metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 

vacante din învăţământul superior, proba 3 de concurs constă într-o prelegere de 

minimum 30 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate 

profesionale anterioare si planul de dezvoltare a carierei universitare. Aceasta probă va 

conţine în mod obligatoriu si o sesiune de întrebari din partea comisiei.   

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 8 (opt). 

 

Se va declara câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare / cele mai multe 

voturi. 
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Conferenţiar universitar/ Profesor universitar – STANDARDELE UNIVERSITĂŢII 

 

E) Conferenţiar universitar / Profesor universitar  

  

Concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar / profesor universitar constă 

în două probe: evaluarea cantitativă şi calitativă a activităţii ştiinţifice şi de creaţie artistică 

specifică postului şi o prelegere. Pentru candidaţii care nu provin din învăţământul superior va 

exista şi o probă practică. 

1. - Evaluarea  de către comisia de examen a fişei de verificare a îndeplinirii standardelor 

minimale ale universităţii pentru postul de conferenţiar universitar/ profesor 

universitar, a fişei de autoevaluare a candidatului şi a portofoliului. Se vor urmării 

aspectele calitative şi cantitative a datelor prezentate. 

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 8 (opt). 

2. - Conform art.21 din HG 457/2011, cu modificările ulterioare, privind aprobarea 

metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 

vacante din învăţământul superior, proba  a doua  de concurs constă într-o prelegere de 

minimum 30 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate 

profesionale anterioare si planul de dezvoltare a carierei universitare. Aceasta probă va 

conţine în mod obligatoriu si o sesiune de întrebari din partea comisiei.   

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 8 (opt). 

3. - Tema pentru proba practică (numai pentru cei care nu provin din învăţământul 

superior) se stabileste de catre comisie pe baza temelor  şi bibliografiei anunţate odata cu 

scoaterea postului la concurs si se comunica candidaţilor cu 48 de ore înainte de 

sustinerea probei. Proba practica consta în sustinerea unui curs în faţa studenţilor, în 

prezenţa comisiei de concurs sau numai în faţa comisiei de concurs, dacă în perioada 

respectivă nu există activitate didactică. 

Notarea probei se face prin note, de la 1 la 10. 

Nota minimă pentru promovarea probei este 8 (şapte). 

 

Se va declara câştigător candidatul care a obţinut nota cea mai mare / cele mai multe 

voturi. 


