ANUNŢ - CONFERENȚIAR UNIVERSITAR (C)
Departamentul de Inginerie şi Management Naval şi Portuar
Universitatea

ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA

Facultatea

Navigaţie şi Management Naval

Departament

Inginerie şi Management Naval şi Portuar

Poziţia în statul de
funcţii

Conferențiar universitar (C), poziţia 13 din Statul de funcţiuni al Facultăţii de
Navigaţie şi Management Naval, Departamentul de Inginerie şi Management
Naval şi Portuar

Funcţie

Conferențiar universitar – civil

Disciplinele din planul Analiză matematică
de învăţământ
Matematici speciale
Domeniu ştiinţific

Matematică

Descriere post

Postul de Conferențiar universitar (C), poziţia 13 din Statul de funcţiuni al
Facultăţii de Navigaţie şi Management Naval, Departamentul de Inginerie şi
Management Naval şi Portuar, conţine următoarele discipline: Analiză
matematică și Matematici speciale.

Atribuţiile/activităţile
aferente

- Execută activităţi didactice conform sarcinilor repartizate în ştatul de
funcţiuni al departamentului; - Face propuneri pentru planul de învăţământ şi
elaborează programele analitice la disciplinele predate; - Elaborează şi
coordonează editarea de manuale, note de curs; - Organizează şi coordonează
desfăşurarea examenelor, colocviilor şi a celorlalte forme de verificare a
studenţilor; - Se perfecţionează în pregătire prin cursuri, stagii de informaredocumentare, participare la convocări şi studiu individual; - Coordonează
pregătirea de specialitate, metodică şi psiho-pedagogică a asistenţilor
universitari; - Asigură actualizarea conţinutului informaţional al şedinţelor cu
elemente de noutate din domeniul disciplinelor predate; - Avizează 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 al instituţiei; - Conduce şi
îndrumă activitatea studenţilor în cadrul cercului ştiinţific de care răspunde; Participă cu comunicări ştiinţifice, articole şi referate la manifestări de profil
organizate pe plan naţional şi internaţional; - Îndrumă studenţii în elaborarea
de materiale ştiinţifice, prezentarea de comunicări ştiinţifice şi referate sau
participarea la concursuri de specialitate; - Elaborează studii şi articole în
publicaţii de specialitate; - Face propuneri privind îmbunătăţirea bazei
materiale şi de documentare pe linia disciplinelor predate.

Salariul minim brut de
6702
încadrare

Calendarul concursului
Data publicării anunţului 2019-05-03
Perioadă înscriere

Început
Sfârşit
2019-05-03 2019-06-21

Data susţinerii cursului

2019-07-12

Ora susţinerii cursului

12:00:00

Locul susţinerii cursului

Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Strada Fulgerului, Nr. 1, Constanţa
CP06

Perioadă susţinere a
probelor de concurs

Început
Sfârşit
2019-07-12 2019-07-12

Perioadă comunicare a
rezultatelor

Început
Sfârşit
2019-07-12 2019-07-12

Perioadă de contestaţii
Tematica probelor de
concurs
Descrierea procedurii
de concurs
Lista documente
Adresa unde se
transmite dosarul de
concurs

Higher Education
Institution

Început
Sfârşit
2019-07-15 2019-07-17
Concursul constă în analiza dosarului de concurs şi susţinerea unei prelegeri
privind planul de dezvoltare a carierei universitare, din punct de vedere al
activităţilor didactice şi de cercetare.
Conform Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului
de promovare în cariera didactică pentru învățământul superior
www.anmb.ro
Conform Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului
de promovare în cariera didactică pentru învățământul superior
www.anmb.ro
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Strada Fulgerului, Nr. 1, Constanţa,
cod poştal 900218

"MIRCEA CEL BĂTRÂN" NAVAL ACADEMY OF CONSTANTA

Faculty

Navigation and Naval Management

Department

Naval and Port Engineering and Management

Position details on
academic chart

13th, civilian

Position

Associated Professor

Teaching responsibilities

Mathematical Analysis
Special Mathematics

Scientific area

Mathematics

Job details

Associated Professor (C), pos. No. 13, in the organigram of the Naval
and Port Engineering and Management Department, Faculty of
Navigation and Naval Management, for the following subjects:
Mathematical Analysis and Special Mathematics.

Main responsibilities

- Performs didactic activities, as stated in the department’s attribution
assignments plan;
- Proposes new subjects / topics for the curricula and develops the
planning documents for her / his disciplines;
- Develops and coordinates the development process for course books,
textbooks and exercise books;
- Organizes and coordinates the exams, via voce and other assessment
forms; - Focuses on his / her permanent self-development, by attending
courses, documentation sessions, and individual study;
- Coordinates the self-development activities of the Assistant Professors
from her / his department;
- Permanently updates the syllabuses content for her / his disciplines by
showing up with novelty elements belonging to the field of the
disciplines he / she teaches;
- Assesses the pedagogical planning documents in order to set proper
goals, methods and didactical technologies; she / he also assesses the
evaluation criteria and the required logistics for a subject within her /
his discipline;
- Cooperates with other universities in the field of the assigned
disciplines in order to obtain a permanent improvement of the positive
aspects and of the didactical activities;
- Performs research activities, by following the self-assumed proposal
at the beginning of the academic year;
- Proposes new research subjects for the department’s and Academy’s
research plan;
- Leads and tutors the students’ activity within the extracurricular
research group coordinated by her / him.
- Publishes her / his research results at relevant national and
international research events;
- Coordinates the students’ research publishing activity and science
contest participation;
- Publishes her / his research results in journals;
- Makes development and upgrading proposals for the technical means
used in her / his teaching activity.

Salary grade

6702 lei

Job assignment schedule
Date of publication

2019-05-03

Start

Enrolment period

End

2019-05-03 2019-06-21

Course sample date

2019-07-12

Course sample hour

12:00:00

Course place

“Mircea cel Bătrân” Naval Academy, 1st Fulgerului Street, Constanta,
room Cp06
Start

The competition period

2019-07-12 2019-07-12
Start

Results communication

The results appealing
deadline

End

End

2019-07-12 2019-07-12
Start

End

2019-07-15 2019-07-17

The professional syllabus
for evaluation

The contest consists in an analysis of candidates’ activity and in
defending the academic career development plan by considering both
teaching and research activities.

The methodology of
appointment competition

In accordance with the Framework Methodology for organizing and
conducting the promotion exam in the didactic career, for higher
education
www.anmb.ro

Required documents for
candidates in appointment
competition

In accordance with the Framework Methodology for organizing and
conducting the promotion exam in the didactic career, for higher
education
www.anmb.ro

The dossier consignation
address for appointment
competition

“Mircea cel Bătrân” Naval Academy, 1st Fulgerului Street, Constanta,
Zip code: 900218

Director Departament
Conf.univ. dr.
Filip NISTOR

