MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
RECT ORAT UL

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ
SEMESTRUL AL II-LEA, AN UNIVERSITAR 2018-2019

I.

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Calculatoare şi Inginerie Electrică
Asistent universitar, poziţia 71, disciplinele: Proiectare logică, Analiza şi sinteza dispozitivelor
numerice, Programare în limbaj de asamblare, Limbaje de descriere hardware.
Susţinerea concursului: 10.07.2019 ora 10.00 sala IM305
a. Descrierea postului
Discipline:

Proiectare logică

4 ore laborator

Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice

6 ore laborator

Programare în limbaj de asamblare

6 ore laborator

Limbaje de descriere hardware

6 ore laborator

b. Atribuțiile specifice postului
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizarea suporturilor de laborator și a altor materiale didactice necesare parcurgerii
disciplinelor;
susținerea efectivă a activităților didactice și managementul activităților necesare derulării
acestor activități;
desfășurarea de activități săptămânale de consultații și tutoriat cu studenții în vederea
reducerii problemelor de promovabilitate, dar și pentru susținerea studenților cu
performanțe superioare;
îndrumarea studenților în vederea realizării lucrărilor de diplomă;
participarea în comisiile de examene semestriale, de licenţă, de disertație, de admitere;
participarea la ședințele departamentului și la întâlnirile de lucru ale colectivelor;
realizarea de lucrări ştiinţifice care să fie acceptate și publicate în cadrul unor manifestări
ştiinţifice recunoscute la nivel național și internațional, în reviste indexate în baze de
date internaționale sau în capitole de cărți;
îndrumarea studenţilor în cadrul concursurilor, sesiunilor și cercurilor ştiinţifice;
participarea la activitățile de formare continuă organizate la nivelul colectivului/
departamentului/ universității;
participarea la alte activități ale departamentului/facultății/universității în orice situație
apărută.

c. Tematica probelor (doar pentru posturile de asistent și lector / șef lucrări)
Legi şi teoreme ale algebrei logice. Minimizarea funcţiilor logice. Metode algebrice. Metoda
Karnaugh. Metoda Quine-McCluskey. Tratarea stărilor imposibile în procesul de minimizare.
Circuite combinaţionale. Codificatoare şi decodificatoare. Multiplexoare şi demultiplexoare.
Comparatoare. Hazardul Combinational.
Circuite secvenţiale. Reprezentarea structurilor secvenţiale prin tabele de tranziţii, grafuri de
stări şi tabele de excitaţie. Circuite basculante bistabile. Numărătoare sincrone şi asincrone.
Sinteza automatelor sincrone şi asincrone. Automate Moore şi Mealy. Maşina Turing.
VHDL. Sumatoare şi registre de deplasare cu VHDL.
Arhitectura 8086. Limbajul de asamblare 8086: moduri de adresare a memoriei, setul de instrucţiuni,
directive şi operatori, structuri, înregistrări, macroinstrucţiuni.
Tehnici de programare în limbaj de asamblare. Utilizarea procedurilor în limbaj de asamblare.
Proceduri recursive şi funcţii recursive. Aplicaţii mixte ASM-C.
d. Bibliografia aferentă tematicii
1. Wakerly, J.F. “Circuite digitale – principiile şi practicile folosite în proiectare”, Editura
Teora, București, 2002
2. Toacşe, Gh., Nicula, D., „Electronică digitală”, EdituraTehnică, București, 2005
3. O. Spatari, „Metode şi tehnici de proiectare a circuitelor integrate numerice”, Ed Techno
Media, Sibiu, 2014
4. Baciu, R., „Programarea în limbaje de asamblare − note de curs, probleme rezolvate,
probleme propuse”, Ediţia a-IV-a, Editura Techno Media, Sibiu, 2010 (I.S.B.N. 978-6068030-82-1)
5. Muscă, Ghe., „Programare în limbaj de asamblare”, Ed. Teora, Bucureşti, 1998, ISBN: 973601-480-0

II.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie
Asistent universitar, poziția 76, disciplinele: Introducere în sociologia organizațiilor, Tehnica
elaborării lucrărilor științifice. Elemente de etică și integritate academică, Metode de cercetare
socială, Metodologia cercetării în științele sociale, Laborator de cercetare empirică, Laborator
pentru elaborarea lucrării de licență (2).
Calendarul concursului:
Proba scrisă:
Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud.
Sibiu
Ziua, ora: 09.07.2019, ora 09:00.

Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-8, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
Ziua, ora: 10.07.2019, ora 09:00.
Prelegere didactică:
Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA3-8, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
Ziua, ora: 09.01.2019, ora 11:00.
a. Descrierea postului:
Postul de asistent poziția 76 din statul de funcțiuni al Departamentului de Jurnalism, Relații
Publice, Sociologie și Psihologie, cuprinde activități didactice de seminar și laborator, adresate
anilor I și III din domeniul Sociologie (specializarea Resurse Umane) și anului I din domeniul
Asistență Socială. Disciplinele incluse în postul de concurs sunt menite să asigure
interdependența dintre pregătirea fundamentală și cea de specialitate proprii domeniilor de
licență, astfel încât studenții să evolueze spre o pregătire solidă în domeniul Asistenței Sociale și
al Sociologiei, asigurând suport atât în practicarea profesiei, cât și pentru continuarea studiilor
prin programe de masterat și doctorat.
b. Atribuțiile specifice postului:
Postul de asistent cuprinde un număr de 11 ore (convenționale) de activități didactice de seminar
și laborator. Activitățile aferente ale acestui post sunt:
- susținerea de activități didactice (seminarii, laboratoare etc.);
- contribuie la stabilirea obiectivelor specifice disciplinelor, ținând cont de competențele finale
care trebuie formate absolvenților;
- corelarea obiectivelor urmărite cu modalitățile de evaluare și stabilirea formelor de evaluare
formativă și sumativă. Precizarea fiecărui tip de evaluare din evaluarea finală;
- realizarea suportului de seminar și a îndrumarului de laborator, a altor materiale didactice
necesare parcurgerii disciplinelor;
- realizarea efectivă a activităților didactice și managementul activităților necesare derulării
acestor activități;
- desfășurarea evaluărilor formative, respectiv feedback-ul acestor activități materializat prin
notele/punctajele obținute de studenți;
- realizarea activităților de tutoriat cu studenții;
- realizarea de consultații săptămânale în vederea reducerii problemelor de promovabilitate, dar
și pentru susținerea studenților cu performanțe superioare;
- participarea la ședințele departamentului și la întâlnirile de lucru ale colectivului;
- participarea la realizarea planurilor de carieră și la activitățile de formare continuă organizate la
nivelul colectivului/departamentului/universității;
- atragerea de fonduri prin proiecte de cercetare științifică;
- realizarea de produse/publicații științifice prin care să cumuleze anual un scor de minimum 200
puncte în conformitate cu grila prevăzută în Regulamentul pentru întocmirea Statelor de Funcții
ale Personalului Didactic în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în vigoare;
- participarea anuală cu lucrări științifice la minimum o conferință științifică națională și una
internațională;
- participarea ca membru al departamentului la formarea strategiilor, politicilor, planurilor și
bugetelor departamentului și la urmărirea performanței acestuia, pentru a putea certifica
îndeplinirea misiunii și obiectivelor departamentului;

- participarea la examenele de admitere și licență;
- îndrumarea proiectelor studenților;
- conducerea activităților culturale și științifice ale studenților;
- participarea la organizarea sesiunilor de comunicări științifice, a simpozioanelor naționale
și/sau internaționale în facultate;
- inițierea și participarea la programe de colaborare și parteneriat cu alte departamente/
facultăți/universități/centre de cercetare din țară sau din străinătate;
- alte atribuții specifice departamentului.

c. Tematica pentru concurs:
1. Grup și organizație. Instituție și organizație.
2. Definiri ale organizațiilor și modalități de clasificare.
3. Comportament în organizații: roluri, statusuri.
4. Cultura organizațiilor. Valori, norme, simboluri.
5. Teorii organizaționale: teoria managementului științific (Taylor); teoria resurselor umane
(McGregor).
6. Ancheta sociologică pe bază de chestionar: clasificarea chestionarelor, tipuri de întrebări,
exigențe în formularea întrebărilor, surse de erori.
7. Experimentul: definiții, tipuri de variabile, tipuri de experimente, etape ale cercetării
experimentale.
8. Cantitativ și calitativ în cercetarea din științele sociale.
9. Etapele procesului de cercetare. Planul de cercetare.
10. Elaborarea unei lucrări științifice: Trecerea în revistă a literaturii. Reguli de citare. Stiluri
de citare. Parafrază. Plagiatul. Redactarea bibliografiei.

d. Bibliografie:
Babbie, Earl. 2010. Practica cercetării sociale. Iași: Polirom.
Chelcea, Septimiu. 2003. Cum să redactăm un raport de cercetare, o lucrare de licență, o teză
de doctorat, un articol științific, o monografie. București: Editura comunicare.ro.
Chelcea, Septimiu. 2004. Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative.
București: Editura Economică.
Dâncu, Vasile Sebastian. 1996. „Organizațiile”. În Sociologie (coord. Traian Rotariu, Petru Iluț).
Cluj-Napoca: Ed. Mesagerul, pp. 323-345.
Giddens, Anthony. 2000. „Organizațiile moderne”, în Sociologie, Ed. ALL, București, pp. 311332.
Iluț, Petru. 1998. Abordarea calitativă a socioumanului. Iași: Polirom.
Lafaye, Claudette. 1998. Sociologia organizațiilor. Iași: Editura Polirom.
Mărginean, Ioan. 2000. Proiectarea cercetării sociale. Iași: Polirom.
Minkov, Michael, Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede. 2012. Culturi și organizații: Softul mental:
cooperarea interculturală și importanța ei pentru supraviețuire. București: Humanitas.
Morândău, Dorel. 2010. Metodologia cercetării sociale. Sibiu: Editura Universității „Lucian
Blaga” din Sibiu.
Preda, Marian. 2006. Comportament organizațional. Iași: Polirom.
Rotariu, Traian. 2016. Fundamentele metodologice ale științelor sociale. Iași: Polirom.

Rotariu, Traian și Petru Iluț. 2006. Ancheta sociologică și sondajul de opinie: teorie și practică.
Iași: Polirom.
Scott, Richard. 2004. Instituții și organizații. Iași: Polirom.
Vasile, Marian. 2014. Introducere în SPSS pentru cercetarea socială și de piață. Iași: Polirom.
Vlăsceanu, Mihaela. 1996. „Instituții și organizații”. În Psihologie socială (coord. Adrian
Neculau). Iași: Polirom, pp. 377-392.
Vlăsceanu, Mihaela. 2002. Organizațiile și cultura organizării. Iași: Polirom.
Vlăsceanu, Mihaela. 2003. Organizații și comportament organizațional. Iași: Polirom.
Asistent universitar, poziția 77, disciplinele: Metodologia cercetării în științele sociale, Tehnica
elaborării lucrărilor științifice. Elemente de etică și integritate academică, Consiliere în asistența
socială, Dezvoltare comunitară și regională, Cadrul legislativ în asistența socială, Informatică și
sisteme de baze de date, Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2), Practică de
specialitate.
Calendarul concursului:
Proba scrisă:
Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud.
Sibiu
Ziua, ora: 09.07.2019, ora 09:00.
Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-4, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
Ziua, ora: 10.07.2019, ora 09:00.
Prelegere didactică:
Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-4, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
Ziua, ora: 10.07.2019, ora 11:00.
a. Descrierea postului:
Postul de asistent poziția 77 din statul de funcțiuni al Departamentului de Jurnalism, Relații
Publice, Sociologie și Psihologie, cuprinde activități didactice de seminar și laborator, adresate
anilor I, II și III din domeniul Asistență Socială. Disciplinele incluse în postul de concurs sunt
menite să asigure interdependența dintre pregătirea fundamentală și cea de specialitate proprii
domeniilor de licență, astfel încât studenții să evolueze spre o pregătire solidă în domeniul
Asistenței Sociale, asigurând suport atât în practicarea profesiei, cât și pentru continuarea
studiilor prin programe de masterat și doctorat.
b. Atribuțiile specifice postului:
Postul de asistent cuprinde un număr de 11 ore (convenționale) de activități didactice de seminar
și laborator. Activitățile aferente ale acestui post sunt:
- susținerea de activități didactice (seminarii, laboratoare etc.);
- contribuie la stabilirea obiectivelor specifice disciplinelor, ținând cont de competențele finale
care trebuie formate absolvenților;
- corelarea obiectivelor urmărite cu modalitățile de evaluare și stabilirea formelor de evaluare
formativă și sumativă. Precizarea fiecărui tip de evaluare din evaluarea finală;
- realizarea suportului de seminar și a îndrumarului de laborator, a altor materiale didactice
necesare parcurgerii disciplinelor;

- realizarea efectivă a activităților didactice și managementul activităților necesare derulării
acestor activități;
- desfășurarea evaluărilor formative, respectiv feedback-ul acestor activități materializat prin
notele/punctajele obținute de studenți;
- realizarea activităților de tutoriat cu studenții;
- realizarea de consultații săptămânale în vederea reducerii problemelor de promovabilitate, dar
și pentru susținerea studenților cu performanțe superioare;
- participarea la ședințele departamentului și la întâlnirile de lucru ale colectivului;
- participarea la realizarea planurilor de carieră și la activitățile de formare continuă organizate la
nivelul colectivului/departamentului/universității;
- atragerea de fonduri prin proiecte de cercetare științifică;
- realizarea de produse/publicații științifice prin care să cumuleze anual un scor de minimum 200
puncte în conformitate cu grila prevăzută în Regulamentul pentru întocmirea Statelor de Funcții
ale Personalului Didactic în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în vigoare;
- participarea anuală cu lucrări științifice la minimum o conferință științifică națională și una
internațională;
- participarea ca membru al departamentului la formarea strategiilor, politicilor, planurilor și
bugetelor departamentului și la urmărirea performanței acestuia, pentru a putea certifica
îndeplinirea misiunii și obiectivelor departamentului;
- participarea la examenele de admitere și licență;
- îndrumarea proiectelor studenților;
- conducerea activităților culturale și științifice ale studenților;
- participarea la organizarea sesiunilor de comunicări științifice, a simpozioanelor naționale
și/sau internaționale în facultate;
- inițierea și participarea la programe de colaborare și parteneriat cu alte departamente/
facultăți/universități/centre de cercetare din țară sau din străinătate;
- alte atribuții specifice departamentului.

c. Tematica pentru concurs:
1. Prezentarea datelor. Modalități. Probleme și soluții. Etica prezentării datelor.
2. Statistică univariată: Distribuții de frecvențe. Indicatori ai tendinței centrale. Indicatori de
dispersie. Indicatori ai formei distribuției.
3. Designul cercetării sociale.
4. Etica cercetării sociale.
5. Măsurarea în cercetarea socială.
6. Abordări teoretice și practice ale consilierii
7. Specificul comunicării în asistență socială.
8. Clientul în relația de consiliere.
9. Dezvoltarea comunitară: definire și strategii
10. Dezvoltarea socială: definire, teorii și strategii.
11. Sistemul de asistență socială în România: definire, caracteristici, principii, structură.
12. Beneficiarii asistenței sociale: definire și caracteristici, tipologie, servicii și beneficii de
asistență socială disponibile

d. Bibliografie:
Babbie, Earl. 2010. Practica cercetării sociale. Iași: Polirom, pp. 101-309.
Boteanu, Mirela. 2010. „Asistența socială și specificul comunicării”. În D. Buzducea ed.,
Asistența socială a grupurilor de risc. Iași: Polirom, pp. 759-788.
Buzducea, Doru. 2009. Sisteme moderne de asistență socială. Tendințe globale și practici locale.
Iași: Polirom, pp. 45-72; 111-168.
Mardare, Elena Iulia. 2010. „Servicii de consiliere și terapie adresate familiilor afectate de stres”.
În D. Buzducea ed., Asistența socială a grupurilor de risc. Iași: Polirom, pp. 429-454.
Mărginean, Ioan. 2000. Proiectarea cercetării sociale. Iași: Polirom.
McLeod, John. 2007. Counselling Skill. Maidenhead: Open University Press.
Precupețu, Iuliana. 2006. Strategii de dezvoltare comunitară. Iași: Expert Projects, pp. 45-70; 93144.
Rădulescu, Ana. 2010. „Asistența socială: un răspuns la problematica grupurilor de risc”. În D.
Buzducea, ed., Asistența socială a grupurilor de risc. Iași: Polirom, pp. 53-72.
Rotariu, Traian (ed.), Gabriel Bădescu, Irina Culic, Elemér Mezei și Cornelia Mureșan. 1999.
Metode statistice aplicate în științele sociale. Iași: Polirom.
Roth, Maria și Adina Rebeleanu. 2011. „Modele teoretice în asistență socială”. În G. Neamțu ed.,
Tratat de asistență socială, Iași: Polirom, pp. 303-330.
Șoitu, Daniela. 2011. „Consilierea între profesie și serviciu social”. În G. Neamțu ed., Tratat de
asistență socială, Iași: Polirom, pp. 581-612.
Vasile, Marian. 2014. Introducere în SPSS pentru cercetarea socială și de piață. Iași: Polirom.
Vlăsceanu, Lazăr. 2013. Introducere în metodologia cercetării sociologice. Iași: Polirom, pp.
105-216.
Zamfir, Cătălin. 2006. „Dezvoltarea socială: câteva elemente teoretice”. In C. Zamfir și L. Stoica
eds., O nouă provocare: dezvoltarea socială. Iași: Polirom, pp. 1-19.
***Legea Asistenței Sociale nr. 292/ 2011. Publicată în Monitorul Oficial nr. 905 din 20
decembrie 2011, cu modificările și completările aduse de Ordonanța nr. 31 din 26 august
2015; Ordonanța de Urgență nr. 82 din 16 noiembrie 2016; Legea nr. 79 din 26 aprilie
2017; Legea nr. 110 din 19 mai 2017; Legea nr. 194 din 19 iulie 2018.
Asistent universitar, poziția 80, disciplinele: Introducere în psihopatologie, Laborator de
cercetare empirică și analiza datelor, Stagiu de practică de specialitate 2.
Calendarul concursului:
Proba scrisă:
Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud.
Sibiu
Ziua, ora: 09.07.2019, ora 09:00.
Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 5, Sala MA5-13, 550169 – Sibiu, Jud.
Sibiu
Ziua, ora: 10.07.2019, ora 14:00.
Prelegere didactică:
Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 5, Sala MA5-13, 550169 – Sibiu, Jud.
Sibiu
Ziua, ora: 10.07.2019, ora 16:00.

a. Descrierea postului:
Postul de asistent poziția 80 din statul de funcții al Departamentului de Jurnalism, Relații
Publice, Sociologie și Psihologie, cuprinde activități didactice de seminar și laborator, adresate
anilor II și III din cadrul domeniului de licență în Psihologie. Disciplinele incluse în postul de
concurs sunt menite să asigure interdependența dintre pregătirea fundamentală și cea de
specialitate proprii domeniilor de licență, astfel încât studenții să evolueze spre o pregătire solidă
în domeniul Psihologiei, asigurând suport atât în practicarea profesiei, cât și pentru continuarea
studiilor prin programe de masterat și doctorat.
b. Atribuțiile specifice postului:
Postul de asistent cuprinde un număr de 11 ore (convenționale) de activități didactice de seminar
și laborator. Activitățile aferente ale acestui post sunt:
- susținerea de activități didactice (seminarii, laboratoare etc.);
- contribuie la stabilirea obiectivelor specifice disciplinelor, ținând cont de competențele finale
care trebuie formate absolvenților;
- corelarea obiectivelor urmărite cu modalitățile de evaluare și stabilirea formelor de evaluare
formativă și sumativă. Precizarea fiecărui tip de evaluare din evaluarea finală;
- realizarea suportului de seminar și a îndrumarului de laborator, a altor materiale didactice
necesare parcurgerii disciplinelor;
- realizarea efectivă a activităților didactice și managementul activităților necesare derulării
acestor activități;
- desfășurarea evaluărilor formative, respectiv feed-back-ul acestor activități materializat prin
notele/punctajele obținute de studenți;
- realizarea activităților de tutoriat cu studenții;
- realizarea de consultații săptămânale în vederea reducerii problemelor de promovabilitate, dar
și pentru susținerea studenților cu performanțe superioare;
- participarea la ședințele departamentului și la întâlnirile de lucru ale colectivului;
- participarea la realizarea planurilor de carieră și la activitățile de formare continuă organizate la
nivelul colectivului/departamentului/universității;
- atragerea de fonduri prin proiecte de cercetare științifică;
- realizarea de produse/publicații științifice prin care să cumuleze anual un scor de minimum 200
puncte în conformitate cu grila prevăzută în Regulamentul pentru întocmirea Statelor de Funcții
ale Personalului Didactic în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în vigoare;
- participarea anuală cu lucrări științifice la minimum o conferință științifică națională și una
internațională;
- participarea ca membru al departamentului la formarea strategiilor, politicilor, planurilor și
bugetelor departamentului și la urmărirea performanței acestuia, pentru a putea certifica
îndeplinirea misiunii și obiectivelor departamentului;
- participarea la examenele de admitere și licență;
- îndrumarea proiectelor studenților;
- conducerea activităților culturale și științifice ale studenților;
- participarea la organizarea sesiunilor de comunicări științifice, a simpozioanelor naționale
și/sau internaționale în facultate;
- inițierea și participarea la programe de colaborare și parteneriat cu alte departamente/
facultăți/universități/centre de cercetare din țară sau din străinătate;
- alte atribuții specifice departamentului.

c. Tematica pentru concurs:
1. Tulburările percepției.
2. Tulburările gândirii.
3. Tulburările afectivității.
4. Suicidul.
5. Tulburările anxioase.
6. Tulburările afective.
7. Schizofrenia.
8. Interviul clinic de evaluare: obiective, aspecte specifice și dificultăți, niveluri de
evaluare, descriere/interpretare.
9. Procese psihologice și psihosociale implicate în activitatea observativă.
10. Tipuri de design - cercetarea experimentală.
11. Tipuri de design - cercetarea cvasiexperimentală.
12. Tipuri de design - cercetarea nonexperimentală.

d. Bibliografie:
Ciorbea, Iulia, coord. 2015. Evaluarea psihologică aplicată. București: Editura Trei.
Dafinoiu, Ion. 2002. Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observația și interviul. Iași:
Polirom.
Paris, Joel. 2015. Ghidul DSM-5 pentru clinicianul inteligent. București: Editura Trei.
Tudose Florin, Cătălina Tudose și Letiția Dobranici. 2011. Tratat de psihopatologie și psihiatrie
pentru psihologi. București: Editura Trei.
Welman, Chris, Fanie Kruger și Bruce Mitchell. 2005. Research Methodology. 3rd edition.
Oxford: Oxford University Press.
* * *. 2003. DSM-IV-TR: Manual de diagnostic și statistică a tulburărilor mentale. Ediția
a IV-a. București: Editura Asociației Psihiatrilor Liberi din România.

III.

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Clinic Medical
Asistent, poziția 45, disciplina: Semiologie medicală
Data începerii concursului 10 iulie 2019, ora 09,00, locația Clinica Medicală II, Spitalul
Clinic Județean de Urgență Sibiu
a. Descrierea postului:
Postul de asistent universitar pe perioadă determinată din statul de funcții al departamentului
Disciplinelor Clinice Medicale cuprinde activități didactice de lucrări practice adresate anului III din
programele de licență ale Facultății de Medicină – specializarea Medicină generală. Disciplina inclusă în
post este menită să asigure competențe de specialitate absolvenților pentru a putea profesa ca medici
generaliști.

b. Atribuțiile specifice postului:
Postul de asistent universitar cuprinde un număr de 12 ore convenționale de activități
didactice, de lucrări practice. Activitățile aferente acestui post se referă la:
-

îndeplinirea obiectivelor disciplinei, respectiv formarea competențelor specifice, tinând
cont de competențele finale pe care trebuie să le dobândească absolvenții;

-

contribuție la elaborarea programelor analitice aferente cursurilor și seminariilor,
respectiv a bibliografiei recomandate pentru realizarea acestor activități;

-

contribuție la realizarea suporturilor de curs, a caietelor pentru seminar și a altor
materiale didactice necesare parcurgerii disciplinei;

-

realizarea efectivă a activităților didactice;

-

desfășuarea evaluărilor formative, respectiv feed-back-ul acestor activități materializat
prin notele/punctajele obtinute de studenți;

-

realizarea activităților de tutoriat cu studenții;

-

îndrumarea studenților în vederea realizării lucrărilor de licență și disertație;

-

realizarea

de

consultații

săptămânale

în

vederea

reducerii

problemelor

de

promovabilitate, dar și pentru susținerea studenților cu performanțe superioare;
-

participarea la ședințele departamentului și la întâlnirile de lucru ale colectivelor;

-

participarea

la

activitățile

de

formare

continuă

organizate

la

nivelul

colectivului/departamentului/universității;
-

realizarea de lucrări științifice care să fie acceptate și publicate în cadrul unor manifestări
științifice recunoscute la nivel național și internațional, în reviste indexate în baze de date
internaționale sau în capitole din cărți;

-

participarea în comisiile de examene semestriale, de licență, de disertații, de admitere;

-

participarea la alte activități ale colectivului/departamentului/facultății/universității etc.,
în orice situație apărută.

c. Tematica probelor :
1. Bronşita cronică.Emfizemul pulmonar. Bronhopneumonia cronică
obstructivă
2. Pneumoniile microbiene, virale, cu micoplasma, chlamidia

3. Astmul bronşic
4. Abcesul pulmonar
5. Cancerul bronşic
6. Fibrozele pulmonare interstiţiale difuze
7. Insuficienţa respiratorie ac si cr
8. Pleureziile
9. Endocardita infectioasă
10. Valvulopatiile mitrale şi aortice
11. Tulburările de ritm ale inimii
12.Tulburările de conducere ale inimii
13. Pericarditele
14. Miocarditele şi cardiomiopatii
15. Cardiopatia ischemică
16. Cordul pulmonar cronic
17. Insuficienţa cardiacă acuta si cronica
18. Tromboembolismul pulmonar
19. Hipertensiunea arterială esenţială şi secundară
20. Glomerulonefritele acute, rapid progresive şi cronice
21. Sindromul nefrotic
22. Nefropatii interstiţiale acute şi cronice
23. Insuficienţa renală acută
24. Boala cronica de rinichi
25. Ulcerul gastric şi duodenal ; esofagita de reflux
26. Cancerul gastric
27. Cancerul colo-rectal
28. Hepatita cronică
29. Cirozele hepatice
30. Pancreatite acute şi cronice
31. Cancerul de pancreas
32. Hemoragiile digestive superioare
33. Anemiile feriprive
34. Anemiile megaloblastice
35. Anemiile hemolitice: clasificare, diagnostic, principii terapeutice
36. Leucoza limfatică cronică

37. Sindroamele mieloproliferative (leucoza mieloidă cronică, policitemia vera,
trombocitemia esentială, metaplazia mieloidă cu mieloscleroză)
38. Sindroame hemoragipare: clasificare, diagnostic, principii terapeutice
39. Limfoame maligne
40. Reumatismul articular acut
41. Poliartrita reumatoidă
42. Colagenoze (lupus eritematos, sclerodermia, dermatomiozite, boala mixtă
de ţesut conjunctiv)
43. Vasculite sistemice
44. Spondiloartropatiile
45. Tromboflebitele
46. Bolile aortei şi arterelor periferice
47. Infecţiile urinare
48. Insuficienţa hepatică şi encefalopatia portal sistemică
49. Diagnosticul pozitiv şi diferenţial al comelor.

e. Bibliografia:
Ungureanu G, Covic A. Terapeutică Medicală, Polirom, 2014.
Mihăilă RG. Noțiuni de Hematologie Clinică. Editura Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu,
2016.

R E C T O R,
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