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CALENDAR
privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
de către personal didactic asociat
în anul universitar 2015-2016
În conformitate cu Procedura pentru elaborarea și aprobarea statelor de funcții,
SEAQ - PL – U.03 Anexa 9 – Metodologia privind ocuparea posturilor didactice
vacante din Statele de funcții, aprobată în ședința de Senat a UO din data 27.05.2013,
calendarul FSE pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice
vacante de către personal didactic asociat în anul universitar 2015-2016 este următorul:
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

Activitate
Întocmirea
Referatului
privind
scoaterea la concurs a posturilor
vacante din Statul de funcţii 2015-2016
al Departamentului în vederea ocupării
de către personal didactic asociat –
Anexa 1, avizat de către Consiliul
Departamentului și înaintarea acestuia
decanatului FSE, în formă listată – în
atenția prodecan conf. dr. MariaMadela Abrudan - inclusiv transmiterea
în formă electronică pe adresa de email: madelaabrudan@gmail.com
Numirea (prin Decizie a Directorului
de Departament) membrilor comisiilor
de concurs – Anexa 2
Afișare la sediul departamentului și
publicare pe pagina web a facultății a
posturilor vacante care urmează a fi
ocupate cu personal didactic asociat –
Anexa 1
Afișare la la sediul departamentului a
Tematicii pentru concurs pentru
ocuparea posturilor didactice vacante

Data/Perioada

Responsabil

14.09.2015,
ora 10.00

Directorii de
departamente,
Consiliile
Departamentelor.

14.09.2015,
ora 10.00

Directorii de
departamente

14.09.2015,
ora 12.00

Directorii de
departamente
Prodecan conf. dr.
Maria-Madela
Abrudan
Președinții comisiilor
de concurs
Directorii de

14.09.2015,
ora 12.00

Întocmit: Prodecan , conf. univ. dr. Maria-Madela ABRUDAN - …………..

Nr.
crt.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Activitate

Data/Perioada

de către personal didactic asociat –
Anexa 3
Depunere dosare candidați la sediul 14.09.2015,
departamentelor
ora 12.00 –
16.09.2015,
ora 12.00
Desfășurarea concursurilor pentru 17.09.2015
ocuparea posturilor didactice vacante
de către personal didactic asociat –
Anexa 4
Afișarea rezultatelor concursurilor
17.09.2015,
pentru cadrele didactice asociate și
ora 16.00
asociate invitate; rezultatele
concursurilor se fac publice prin afişare
la sediul departamentului şi prin
publicare pe pagina web a facultății
Ședința Consiliilor Departamentelor de 18.09.2015
avizare a rezultatelor concursurilor
pentru ocuparea posturilor didactice
vacante de către personal didactic
asociat – Anexa 5 și postarea acesteia
pe Forum Consiliu FSE.
Întocmirea și înaintarea documentelor 18.09.2015,
către Decanatul FSE – Anexa 6 cu ora 14.00
Anexele aferente.
Ședința Consiliului FSE pentru 21.09.2015,
avizarea rezultatelor concursurilor
ora 10.00

Depunerea dosarelor complete ale 21.09.2015,
cadrelor didactice asociate și asociate ora 15.00
invitate la biroul prorectorului
responsabil cu managementul academic
împreună cu documentele și rezultatele
aferente concursurilor, pentru verificare
cu privire la îndeplinirea condițiilor
legale de ocupare a noilor posturi și
respectarea prevederilor legale privind
numărul maxim de norme didactice

Responsabil
departamente

Președinții comisiilor
de concurs
Directorii de
departamente
Directorii de
departamente
Prodecan conf. dr.
Maria-Madela
Abrudan
Directorii de
departamente,
Consiliile
Departamentelor.

Directorii de
departamente
Decanul
Prodecan conf. dr.
Maria-Madela
Abrudan
Prodecan conf. dr.
Maria-Madela
Abrudan

Decan,
Conf. univ. dr. Adriana GIURGIU
Întocmit: Prodecan , conf. univ. dr. Maria-Madela ABRUDAN - …………..

