PROCEDURA DE CONCURS
Comisia de concurs evaluează candidatul prin prisma următoarelor criterii:
1) relevanŃa şi impactul rezultatelor ştiinŃifice ale candidatului (publicaŃii în reviste de prestigiu,
citări);
2) competenŃele didactice ale candidatului (capacitatea candidatului de a îndruma studenŃi sau tineri
cercetători, editarea şi publicarea unor suporturi de curs şi seminar, capacitatea de utilizare a
instrumentelor de e-learning);
3) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinŃele şi rezultatele sale către mediul economic sau
social ori de a disemina propriile rezultate ştiinŃifice;
4) capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi eficienŃa colaborărilor ştiinŃifice ale acestuia, în
funcŃie de specificul domeniului candidatului;
5) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;
CompetenŃele profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de concurs prin
parcurgerea următoarelor etape:
Proba I. Verficarea dosarului.
Verificarea îndeplinirii standardelor minimale prin analiza fişei de verificare a îndeplinirii
standardelor minimale din metodologie, curriculum vitae, listei de lucrări şi a conŃinutului
publicaŃiilor ataşate la dosar.
Proba de concurs se apreciază de către fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1, rezultatul
probei reprezentând media aritmetică a acestora.
Standardul minimal pentru promovare este obŃinerea unui rezultat de minim 7 şi corespunde
îndeplinirii condiŃiilor prevăzute de metodologie.
Pentru rezultate ştiinŃifice superioare condiŃiilor minimale, punctarea se face în conformitate cu
metodologia de concurs.
Proba a II-a. Prelegera publică
Evaluarea unei prelegeri publice de minim 45 de minute în care candidatul prezintă cele mai
semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare.
Această probă conŃine în mod obligatoriu şi o sesiune de întrebări din partea comisiei şi a
publicului.
Universitatea Agora anunŃă, la avizierul intern şi pe pagina web a concursului, ziua, ora şi locul
desfăşurării acestei probe.
Proba de concurs se apreciază de către fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1, rezultatul
probei reprezentând media aritmetică a acestora.
Propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, redactată conform cerinŃelor din
metodologie, reprezintă un criteriu important în notarea acestei probe.
Standardul minimal pentru promovare este obŃinerea unui rezultat de minim 7.
Proba a III-a. Prelegerea de specialitate
Evaluarea prelegerii de specialitate din tematica afişată.
Tema prelegerii se stabileşte de către comisie şi se anunŃă candidatului cu 48 de ore înainte de
susŃinere.
La prelegere pot participa studenŃi şi membrii departamentului.
Proba de concurs se apreciază de către fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1, nota
probei reprezentând media aritmetică a acestora.
Standardul minimal pentru promovare este obŃinerea unui rezultat de minim 7.
Standardul minimal final, pentru promovare, este obŃinerea unei medii de minim 8 pentru cele trei
probe specifice postului, respectiv minim 7 pentru fiecare probă.

