ANUNȚ CONCURS POST DIDACTIC – ASISTENT UNIVERSITAR (C)
Departamentul de Navigație și Transport Naval

Universitatea

ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA

Facultatea

Navigație și Management Naval

Departament

Navigație și Transport Naval

Poziția în statul
de funcții

Asistent universitar (C), poziţia nr. 26 în Statul de funcţiuni al Facultăţii de
Navigație și Management Naval, Departamentul de Navigație și Transport
Naval;

Funcție

Asistent Universitar – Civil

Disciplinele din
planul de
învățământ

Educație fizică și sport; Educație fizică; Educație fizică militară

Domeniu stiintific Știința sportului și educației fizice
Descriere post

Atributiile/activit
ățile aferente

Asistent universitar (C), poziţia nr. 26 în Statul de funcţiuni al Facultăţii de
Navigație și Management Naval, Departamentul de Navigație și Transport
Naval; conţine următoarele discipline: Educație fizică și sport, Educație
fizică, Educație fizică militară.
- Execută activităţi didactice conform sarcinilor repartizate în statul de
funcţiuni al departamentului;
- Face propuneri pentru planul de învăţământ şi elaborează fișele
disciplinelor la disciplinele predate;
- Elaborează şi coordonează editarea de manuale, note de curs, culegeri de
exerciţii;
- Organizează şi coordonează desfăşurarea examenelor, colocviilor şi a altor
forme de verificare a studenţilor;
- Îşi perfecţionează pregătirea prin cursuri, stagii de informare documentare, participare la convocări şi studiu individual;
- Asigură actualizarea conţinutului informaţional al şedinţelor cu elemente
de noutate din domeniul disciplinelor predate;
- Întocmește proiectele didactice în scopul stabilirii obiectivelor, metodelor
şi tehnicilor didactice adecvate, criteriilor de evaluare şi mijloacele
audiovizuale sau informatice necesar a fi utilizate;
- În domeniul disciplinelor predate colaborează cu cadre didactice din alte
instituţii de învăţământ superior în scopul generalizării experienţelor

pozitive şi al îmbunătăţirii modului de desfăşurare a activităţilor didactice;
- Desfăşoară activităţi de cercetare pe baza angajamentului personal asumat
la începutul anului universitar;
- Face propuneri pentru planul de cercetare ştiinţifică al departamentului şi
academiei;
- Conduce şi îndrumă activitatea studenţilor în cadrul cercului ştiinţific de
care răspunde;
- Conduce şi îndrumă activitatea studenţilor în cadrul loturilor sportive de
care răspunde;
- Participă cu comunicări ştiinţifice şi referate la manifestări de profil
organizate pe plan naţional şi internaţional;
- Îndrumă studenţii în vederea elaborării și prezentării de comunicări
ştiinţifice şi referate sau participarea la concursuri de specialitate;
- Elaborează studii şi articole în reviste de specialitate;
- Face propuneri privind îmbunătăţirea bazei materiale şi de documentare
pe linia disciplinelor predate.
Salariul minim de 6862 RON
incadrare
Calendarul
concursului
Data publicării
anunţului în
Monitorul Oficial
Perioadă înscriere

2022-04-27

Început

Sfârșit

2022-04-27 2022-06-11
Data susținerii
sustinerii probelor
de concurs

Proba orală: 2022-07-07;
Proba scrisă: 2022-07-07;

Ora susținerii
probelor de
concurs

10:00:00

Locul susținerii
probelor de
concurs

Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Strada Fulgerului, Nr. 1, Constanţa,
corp L, sala L-p11

Proba practică: 2022-07-08;

12:00:00
10:00:00

Perioadă susținere
a examenelor

Început

Perioadă
comunicare a
rezultatelor

Început

Perioadă de
contestații

Început

Tematica
probelor de
concurs

Sfârșit

2022-07-07 2022-07-08
Sfârșit

2022-07-08 2022-07-08
Sfârșit

2022-07-11 2022-07-13
1. Noţiuni fundamentale în teoria şi didactica educaţiei fizice şi sportului.
2. Funcţiile educaţiei fizice şi sportului.
3. Obiectivele educaţiei fizice.
4. Mijloacele educaţiei fizice.
5. Învăţarea motrică în educaţie fizică şi sport.
6. Caracteristicile motricităţii la diferite vârste. Motricitatea în a doua etapă
a copilărie; motricitatea la vârsta şcolară mică; motricitatea în etapa
pubertară; motricitatea în etapa adolescenţei.
7. Efortul în educaţie fizică. Dinamica efortului în lecţia de educaţie fizică.
Dirijarea efortului în lecţia de educaţie fizică.
8. Educaţia fizică – disciplină de învăţământ în cadrul curriculum-ului
naţional.
9. Componentele procesului de învăţământ în educaţie fizică şi metodica
abordării lor. Calităţile motrice - viteza, capacităţile coordinative, forţa,
rezistenţa, supleţea. Definiţie, forme de manifestare; factori de
condiţionare; procedee metodice de dezvoltare/educare; metodica
dezvoltării calităţilor motrice în lecţia de educaţie fizică. Deprinderile
motrice de bază şi utilitar-aplicative.
10. Normativitatea activităţii didactice din educaţie fizică. Principiile
de instruire în educaţie fizică şi sport.
11. Particularităţile utilizării metodelor de instruire în educaţie fizică.
12. Orientări şi tendinţe metodologice în educaţie fizică.
13. Stilurile de predare în educaţie fizică.
14. Comunicarea didactică în educaţie fizică.
15. Lecţia de educaţie fizică. Tipologie; conţinut; structură; alternative în
modul de desfăşurare a lecţiei de educaţie fizică şcolară (lecţii desfăşurate
în condiţii optime, lecţii desfăşurate în aer liber pe timp friguros, lecţii
desfăşurate în interior, în spaţii improvizate); particularităţile lecţiei de
educaţie fizică în diferite cicluri de învăţământ, particularităţile lecţiilor de
educaţie fizică monosport.
16. Proiectarea didactică în educaţie fizică.
17. Planificarea instruirii în educaţie fizică. Planul anual; planul
calendaristic semestrial; proiectul unităţilor de învăţare; planul de lecţie

(proiectul didactic).
18. Evaluarea în educaţie fizică şi sport.
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Descrierea
procedurii de
concurs

Conform Regulamentului de ocupare a posturilor didactice: - înscrierea
candidaților are loc în termen de 45 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României; - avizarea dosarelor candidaților are loc în
termen de 5 zile după expirarea termenului de înscriere; - concursul se
desfășoară la cel puțin 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial
al României; - rezultatul concursului se comunică candidaților în ziua
concursului; - contestațiile privind rezultatele concursului se pot formula în
termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului; - publicarea

rezultatelor concursului pe pagina web a concursului are loc în termen de 2
zile lucrătoare de la finalizarea perioadei de contestații.
Lista documente

Conform Regulamentului de ocupare a posturilor didactice (
https://www.anmb.ro/ro/files/despre/informatii_utile/angajari/posturi/postur
i_did/ANMB-121_RegOcupPostDid.pdf )

Adresa unde se
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Strada Fulgerului, Nr. 1, Constanţa,
transmite dosarul cod poştal 900218
de concurs

Director Departament NTN,
Ș.l.univ.dr.ing.
Sergiu ȘERBAN

