CONȚINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE

1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe proprie răspundere privind
veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar și consimțământul candidatului pentru prelucrarea datelor; (Anexa 3,
Anexa 8)
2. propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, din punct de vedere didactic; propunerea se
redactează de catre candidat, cuprinde maxim 15 mii de caractere și este unul dintre principalele criterii de
departajare a candidaților;
3. curriculum vitae al candidatului în format scris și electronic (care trebuie să conțină informații despre studiile
efectuate, diplomele obţinute, experienţa profesională şi locurile de muncă, proiectele de creație, cercetare,
dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte
sau granturi sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor artistice sau științifice ale candidatului, vezi
http://www.europass-ro.ro/index.php?page=cve);
4. . lista de lucrări şi creaţii a candidatului în format scris și electronic (care trebuie să conțină: lista completă de
lucrări, dintre care, în extras, lista celor maximum zece lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru
realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte
categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol; teza sau tezele de doctorat; brevetele de invenţie şi alte titluri de
proprietate industrială, intelectuală şi artistică; cărţi şi capitole în cărţi; articole / studii in extenso, publicate în
reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe
internaţionale de specialitate; lucrări şi contribuţii ştiinţifice din domeniul creaţiei artistice;
5. fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității de prezentare la concurs, al cărei format se găsește la
Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 2a. Fișa de verificare este completată și semnată de către candidat;
6. o listă cu cel puţin trei nume și adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din ţară sau din
străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să
elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului.
7. documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia ”conform cu originalul” a diplomei de doctor sau
atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia în România;
8. rezumatul tezei de doctorat sau de abilitare (după caz), în limbile română engleză pe maximum 1500 caractere;
9. declaraţie pe proprie răspundere a candidatului că nu se află în nicio situaţie de incompatibilitate prevăzută în
Legea 1/2011 a educaţiei naţionale; (Anexa 4)
10. copii ”conform cu originalul” ale altor diplome care atestă studiile candidatului: diploma de bacalaureat
sau atestat de recunoaştere, diplomă de licenţă sau atestat de recunoaştere, diplomă de master sau atestat de
recunoaştere;
11. copii ”conform cu originalul” ale foilor matricole, suplimentelor de diplomă sau situaţiile şcolare eliberate
pentru fiecare ciclu de studii;
12. copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui
alt document de identitate echivalent cu cartea de identitate;
13. copii ”conform cu originalul” după documentele care atestă schimbarea numelui, în cazul în care
candidatul şi-a schimbat numele, respectiv certificatul de căsătorie sau dovada schimbării numelui;
14. o lista cu maximum 10 publicaţii in extenso, brevete sau alte lucrări artistice echivalente ale candidatului,
în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale
proprii; forma lor de prezentare poate fi aceea a volumelor, a extraselor din diverse volume cu caracter
ştiinţific/artistic, a copiilor imprimate sau electronice după respectivele publicaţii însoţite de o declaraţie olografă pe
proprie răspundere pentru autenticitate, a înregistrărilor audio-video de performanţe artistice, a afişelor de
spectacole, a lucrărilor plastice, schiţelor şi a machete, sau a oricărei alte forme materiale necesară pentru a se
evidenţia aportul candidatului în domeniu;
15. copii după afișe ale unor manifestări artistice importante, copii dupa CD-uri, DVD-uri, fotografii ale unor
expoziții sau lucrări/creații reprezentative.
16. certificat medical din care rezultă că este apt să desfăşoare activitate didactică.
17. certificat de cazier judiciar

