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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, șef de lucrări/lector universitar, asistent universitar, publicate de
către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României nr. 391 din 27 aprilie 2022,
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. 391 din 27 aprilie 2022, Partea a III-a

Facultatea de Inginerie

Nr.
crt.

Departamentul

1.

Departamentul
Inginerie și

Poziţia
în stat
de
funcţii
8

Funcţia
didactică
Șef de
lucrări

Discipline din planul de învăţământ

Rezistența

materialelor/Rezistența

materialelor I, Analiza cu elemente

Management,

finite/Proiectare

Mecatronică

elementului

cu

ajutorul
finit/Metoda

elementului

finit,

mecanice,

Organe

Vibrații
de

mașini/Organe de mașini I, Organe
de mașini II.

Informaţii
concurs

2.

Departamentul

Șef de
lucrări

11

Energetică și
Știința

Tehnici

de

optimizare

în

energetică/Tehnici de optimizare,
Electrotehnică

și

electronică/Electrotehnică/Elemente

Calculatoarelor

de

inginerie

Electrotehnică,

electrică,

Electrotehnică

și

electronică, Electronică de putere.

3.

Departamentul

Șef de
lucrări

12

Energetică și
Știința

și

Structura
calculatoarelor,

Proiectare

logică/Analiza

Calculatoarelor

organizarea
și

sinteza

dispozitivelor numerice, Inginerie
software, Sisteme de recunoaștere a
formelor.

4.

Departamentul
Energetică și

18

Asistent
universitar

Fiabilitate

software,

Fiabilitate,

Sisteme de operare, Grafică asistată

Știința

de calculator 2, Programare web,

Calculatoarelor

Arhitectura sistemelor de calcul,
Programarea
limbaje

calculatoarelor
de

programare

și
1,

Proiectarea cu microprocesoare.

Facultatea de Litere
Nr.
crt.

Departamentul

1.

Departamentul
Limba și
literatura română
și științe ale
comunicării

Poziţia în
stat de
funcţii
9

Funcţia
didactică

Discipline din planul de
învăţământ

Conferenţiar
universitar

Instituții, mecanisme și
terminologii
comunitare, Istoria și
didactica
istoriei,
Istoria
ideilor/paradigmelor,
Globalism
și
globalizare, Protocol și
etichetă în diplomație,
Etică și integritate

Informaţii
concurs

academică.
2.

Departamentul
Limba și
literatura română
și științe ale
comunicării

23

Asistent
universitar

Comunicare

internă,

Redactarea materialelor
de

relații

Semiotică,

publice,
Elaborarea

de produs de relații
publice,

Marketing,

Introducere

în

publicitate, Introducere
în

relații

publice,

Comunicare

și
socială,

schimbare

Comunicare on line,
Identitate și alteritate în
discursul public, Teoria
argumentării,
Introducere în științele
comunicării,
Introducere în sistemul
mass-media.
3.

Departamentul
Limbi și literaturi
străine

13

Lector
universitar

Comunicare

orală

și

scrisă în limba engleză,
Limbaje specializate în
engleză

(juridic-

administrativ), Inițiere
în

metodologia

cercetare

de

științifică,

Engleza

tehnică

1,

Engleza

tehnică

2,

Engleza

tehnică

3,

Engleza tehnică 4.

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății
Nr.
crt.

Departamentul

1.

Departamentul

Poziţia în
stat de
funcţii
10

Educație fizică și

Funcţia
didactică
Conferențiar
universitar

Discipline din planul de
învăţământ
Metodica

Informaţii
concurs

predării

atletismului în școală

performanță

(C,Lp),

Teoria

sportivă

practica

atletismului

(Lp),

și

Echipamente,

instalații și aparatură
sportivă

(C,S),

Adaptarea și refacerea
organismului la și după
efort (C), Stagiu de
practică în structuri ale
sportului (P).
2.

Departamentul

13

Kinetoterapie și

Conferențiar
universitar

Noțiuni de integritate
academică
Teoria

terapie
ocupațională

(C,S),
și

practica

voleiului

(C,Lp),

Culturism

fitness

(C,Lp),

Etică

și

deontologie în terapia
ocupațională (C,S).
3.

Departamentul
Kinetoterapie și

14

Conferențiar
universitar

terapie
ocupațională

Prorector pentru etica și imaginea universității,
Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU

Bazele

generale

kinetoterapiei

ale

(C,Lp),

Practică de specialitate
1 (P).

Șef serviciu RUS,
Carmen-Mihaela PĂTRAȘCU

