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LISTA POSTURILOR DIDACTICE
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă
organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de
conferențiar universitar și asistent universitar publicate de către Ministerul Educaţiei și
Cercetării în Monitorul Oficial al României nr. 306 din 15 aprilie 2020, 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. 306 din
15 aprilie 2020, Partea a III-a

Facultatea de Litere

Nr.
crt.
1.

2.

Departamentul
Departamentul
Limbi și literaturi
străine

Departamentul
Limbi și literaturi
străine

Poziţia în stat
de funcţii
7

Funcţia
didactică
Conferențiar
universitar

Discipline din planul
de învăţământ
Cultură și civilizație
engleză; Practici de
comunicare în spațiul
european; Literatura
engleză (Iluminism și
Romantism);
Interculturalitate
și
orizont
anglofon;
Comunicare
în
afaceri
(engleză);
Limbaje specializate
în
engleză
(economic).

8

Conferențiar
universitar

Literatura
engleză
(Romanul și drama
postmodernă);
Literatura
engleză

Informaţii
concurs

(Modernitate); Teorii
ale
discursului;
Varietăți ale limbii
engleze în texte;
Varietăți geografice
ale limbii engleze;
Practica
limbii
engleze-analiză
de
text I, II; Practica
limbii
englezestructuri gramaticale
I, II.
3.

Departamentul
Limbi și literaturi
străine

Conferențiar
universitar

9

Literatura
franceză
(1900-1950);
Literatura
franceză
(1950-1980); Cultură
și civilizație franceză;
Discursul subiectiv ca
practică
de
comunicare; Strategii
de lectură; Practica
limbii
francezeredactare de texte II;
Literatura
franceză
(Secolul XIX).

Facultatea de Ştiinţe

Nr.
crt.
1.

Departamentul

Departamentul
pentru pregătirea
personalului
didactic

Poziţia în
stat de
funcţii
8

Funcţia
didactică

Discipline din planul de
învăţământ

Asistent
universitar

Pedagogie I; Pedagogie
II; Practică pedagogică
5-predare
în
învățământul preșcolar;
Managementul clasei de
elevi;
Psihologia
educației;
Practică
pedagogică 3 predareÎnvățământ preșcolar.

Informaţii
concurs
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