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CONCURS POSTURI  DIDACTICE DE ASISTENT  

PE PERIOADĂ DETERMINAT Ă 
 

Posturile sunt scoase pe baza dispoziŃiilor din: 
- Legea nr.1/2011, Legea EducaŃiei NaŃionale; 
- Carta UniversităŃii din Craiova; 
- Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare 
vacante din învăŃământul superior; 
- Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în Universitatea din 
Craiova (www.ucv.ro) 
 
 
I. DEPARTAMENTUL DE LIMBA ROMÂN Ă, LITERATUR Ă ROMÂNĂ, 
ŞTIIN łE ALE EDUCAłIEI, COMUNICARE ŞI JURNALISM 
 
1. Asistent universitar angajat pe perioadă determinată 
PoziŃia din statul de funcŃiuni : 56 
Disciplinele din post: 
 Jurnalism politic 
 Metodologia elaborării lucrării de licenŃă 
 InvestigaŃie şi anchetă jurnalistică 
 Fotojurnalism 
 Jurnalism online 
 Managementul mass-media 
 Conceperea şi elaborarea publicaŃiilor 
 Dezbateri radio-tv 
 Deontologia jurnalistică 
 AgenŃii de presă naŃionale şi internaŃionale / paradigma construcŃiei europene 
 Design editorial 

   
Data susŃinerii probelor  de concurs: 25 septembrie 2013 

 Concursul constă dintr-o probă practică şi un interviu. 
 
2. Asistent universitar angajat pe perioadă determinată 
PoziŃia din statul de funcŃiuni : 57 
Disciplinele din post: 

Stagiu practic (anii II, III) 
Comunicare şi persuasiune 
Comunicare audiovizuală 



Imagine personală 
Redactarea materialelor de relaŃii publice 
Teoria mesajului 
Sistemul mass-media 
Introducere în relaŃii publice 
Comunicare şi structuri organizaŃionale 
 
Data susŃinerii probelor  de concurs: 25 septembrie 2013 

 Concursul constă dintr-o probă practică şi un interviu. 
 
II. DEPARTAMENTUL DE STUDII ANGLO-AMERICANE SI GERM ANE 
1. Asistent universitar angajat pe perioadă determinată 
PoziŃia din statul de funcŃiuni: 32 
Disciplinele din post: 

Curs practic limba germană (anul I, IPMS) 
Curs practic limba germană (anul II, RISE)  
Curs practic - exprimare orală (anul I, LLE, LLR, LLF) 
Curs practic limba germană (anii I, II, TOP) 
 
Data susŃinerii probelor  de concurs: 25 septembrie 2013 

 Concursul constă dintr-o probă practică şi un interviu. 
 
2. Asistent universitar angajat pe perioadă determinată 
PoziŃia din statul de funcŃiuni: 33 
Disciplinele din post: 

Literatură engleză (literatură americană) 
Curs optional 1 (literatură) 
Literatură engleză (sec XX) 
Curs opŃional  (literatură) 
Tehnici de conversaŃie (engleză) 
Tehnici de redactare mediatică în limba engleză 
Limba engleză 

 
Data susŃinerii probelor  de concurs: 25 septembrie 2013 

 Concursul constă dintr-o probă practică şi un interviu. 
 
I. DEPARTAMENTUL DE ARTE 
 
1. Asistent universitar angajat pe perioadă determinată 
PoziŃia din statul de funcŃiuni : 28 
Disciplinele din post: 
 Arta vorbirii scenice 
 Tehnica vorbirii scenice 
 Dans clasic – dans de caracter 
 Ritm şi dans scenic 

   
Data susŃinerii probelor  de concurs: 25 septembrie 2013 



Concursul constă dintr-o probă practică şi un interviu. 
 
2. Asistent universitar angajat pe perioadă determinată 
PoziŃia din statul de funcŃiuni : 29 
Disciplinele din post: 

Arta actorului 
Atelier de creaŃie 
Arta actorului de film şi TV 
Practică artistică 
 
Data susŃinerii probelor  de concurs: 25 septembrie 2013 

 Concursul constă dintr-o probă practică şi un interviu. 
 
Informa Ńii suplimentare privind desfăşurarea concursului se pot obŃine la 
Secretariatul FacultăŃii de Litere din Craiova, Str. A.I. Cuza,  nr. 13, zilnic între 
orele 12-14. 
 
Cererile de înscriere însoŃite de actele prevăzute de metodologiile de mai sus se 
depun până la data de 24.09.2013 la Secretariatul FacultăŃii de Litere. 
 
 
 
DECAN. 
Prof. univ. dr. Nicu PANEA 


