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LISTA POSTURILOR DIDACTICE

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă
organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de
şef de lucrări, publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al
României nr. 1359 din 05 decembrie 2018, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea
Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea
Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare
vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.
LISTA
posturilor didactice publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 1359 din
05 decembrie 2018, Partea a III-a
Facultatea de Inginerie

Nr.
crt.

Departamentul

1.

Departamentul de
Ingineria
Mediului și
Inginerie
Mecanică

2.

Departamentul de
Ingineria
Mediului și
Inginerie
Mecanică

Poziţia în
stat de
funcţii
7

13

Funcţia
didactică

Discipline din planul de
învăţământ

Conferenţiar Sisteme de colectare
universitar și transport ape uzate;
Mecanica fluidelor;
Calitatea
și
securitatea mediului.
Lector
universitar

Tehnologii
și
materiale
neconvenționale;
Protecția la zgomot;
Ingineria
traficului
rutier;
Construcții
civile și industriale;

Informaţii
concurs

Topografie;
Amenajarea
complexă a mediului;
Amenajări
și
construcții
hidrotehnice.
3.

Departamentul de
Energetică și
Știința
Calculatoarelor

14

Lector
universitar

Structura și
organizarea
calculatoarelor;
Proiectare
logică/Analiza și
sinteza dispozitivelor
numerice; Ingineria
programelor/Ingineria
programării; Sisteme
de recunoaștere a
formelor;
Automatizări.

Facultatea de Litere
Nr.
crt.

Departamentul

1.

Departamentul de
Limba și literatura
română și științe
ale comunicării

2.

Departamentul de
Limbi și literaturi
străine

Poziţia în
stat de
funcţii
17

14

Funcţia
didactică

Discipline din planul de
învăţământ

Lector
universitar

Relații publice
internaționale;
Globalism și
globalizare; Protocol
și etichetă în
diplomație;
Organizarea de
evenimente; Noțiuni
de etică în
comunicare.
Literatura
engleză
(perioada Victoriană),
Naratologie,
Comunicare orală și
scrisă
în
limba
engleză;
Practica
limbii
englezecomunicare orală și
scrisă II/Comunicare
orală și scrisă II;
Limba străină I-Lb.

Lector
universitar

Informaţii
concurs

engleză;
Limba
străină
II-Lb.
engleză;
Practica
limbii
englezestructuri gramaticale
III,
IV;
Practica
limbii
englezeredactare de texte I,
II.
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