FIȘĂ DE CONCURS
Universitatea

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREŞTI

Departament

Departamentul Limbi Străine

Poziția în statul de
funcții

111

Funcție

Asistent universitar

Disciplinele din planul Limba chineză
Dezvoltarea competenţelor lingvistice pentru activitatea de cooperare
de învățământ
Domeniu stiintific

Descriere post

Atributiile/activitatile
aferente

Salariul minim de
încadrare

Informații și securitate națională
Activităţi specifice postului: Îndeplinirea normei universitare conform art. 287 din Legea
nr. 1/2011; Norma didactică minimă săptămânală - 12 ore convenţionale; Norma de
cercetare - maximum 29 ore convenţionale pe săptămână; Norma universitară - 40 ore
convenţionale pe săptămână; Ocuparea acestui post necesită studii de specialitate în
domeniul limba chineză şi implică îndeplinirea criteriilor precizate la art. 10 A alin. (4)
din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare
vacante din Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”. Titularul postului
colaborează cu colegii din departament, este subordonat nemijlocit șefului de
departament şi direct Prorectorului Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”.
Întocmeşte fişele disciplinelor (programele analitice) pentru disciplinele la care este
titular; • Desfăşoară activităţi didactice cu studenţii/cursanţii; • Desfăşoară activităţi de
cercetare ştiinţifică în conformitate cu planul de cercetare ştiinţifică al departamentului;
• Participă la îndeplinirea sarcinilor de planificare şi organizare a învăţământului; •
Participă în comisiile de examinare a studenţilor la disciplina de limbă străină la care
este titular; • realizează îndrumarea grupelor de studenţi la care este desemnat, sens
în care se preocupă de cunoaşterea acestora, orientarea lor profesională, precum şi
antrenarea lor la activităţi ştiinţifice şi cultural educative; desfăşoară activităţi de
cercetare ştiinţifică în sprijinul activităţii de învăţământ, concretizate în cărţi, studii şi
articole publicate în reviste de specialitate;
• Aplică prevederile legale privind lucrul cu documentele clasificate.
2.378 lei

Calendarul
concursului
Data publicării anunţului
28.04.2017
în Monitorul Oficial
Perioadă înscriere

Început
28.04.2017

Sfârșit
14.06.2017

Data susținerii prelegerii 30.06.2017
Ora susținerii prelegerii
Locul susținerii
prelegerii

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”

Perioadă susținere a
probelor de concurs

Început
30.06.2017

Sfârșit
30.06.2017

Perioadă comunicare a
rezultatelor

Început
04.07.2017

Sfârșit
04.07.2017

Perioadă de contestații

Început
05.07.2017

Sfârșit
11.07.2017
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Tematica se referă la proba practică a concursului care constă în susținerea unui test
scris și a unui interviu la principala disciplină a postului și anume Limba chineză, în
prezența membrilor comisiei de concurs.
TEMATICA
Limba chineză:
1. Revoluția culturală chineză
2. Inegalitate și corupție în societatea chineză
3. Cultură, religie și educație în China mileniului III
4. Libertatea de expresie în China
5. Provocări și oportunități geopolitice și geoeconomice chineze

Tematica probelor de
concurs

BIBLIOGRAFIE
I. Gramatică aplicată și lingvistică
1. Bălan, Luminiţa, Lexicologie chineză (Editura Universităţii din Bucureşti, 2002);
2. Bălan, Luminiţa, Limba şi scrierea chineză standard (Editura Universităţii din
Bucureşti, 1998)
3. Vişan, Florentina, Sistemul părţilor de vorbire în gramatica chineză (Editura
Universităţii din Bucureşti, 1996)
4. Vişan, Florentina, Gramatica limbii chineze, vol. I – Morfologia (Editura Universităţii
din Bucureşti, 1997)
5. Vişan, Florentina, Gramatica limbii chineze, vol. II – Sintaxa (Editura Universităţii din
Bucureşti, 1999)
6. Vişan, Florentina, Bălan Luminiţa, Lingvistica chineză (Editura Universităţii din
Bucureşti, 2005)
II. Gândirea chineză
Cheng, Anne, Istoria gîndirii chineze (Ed. Polirom, Iași, 2001)
Fenby, Jonathan, Tiger Head, Snake Tails (London, Simon & Schuster UK, 2013)
Granet, Marcel, Gândirea chinezǎ (Ed. Herald, București, 2006)
Kruger, Rayne, O istorie a Chinei (Ed. Artemis, București, 2009)
Mingjiang Li (ed.), China Joins Global Governance. Cooperation and Contentions
(Lexington Books, Lanham, 2012)
6. Yang, Fenggang, Religion in China: Survival and revival under Communist Rule
(Oxford Univbersity Press, New York, 2012)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

III. Surse media
*** China Press
*** Fa Zhi Ri Bao
*** Guangming Daily
*** China Youth Daily
*** Global Times

Descrierea procedurii Concursul constă în susținerea unui test scris și a unui interviu la disciplina Limba
chineză, în prezența membrilor comisiei de concurs.
de concurs

Lista documente

Dosarul este alcătuit din:
a) Cererea de înscriere la concurs (Anexa 8), semnată de candidat, care include o
declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate la dosar;
b) O propunere de dezvoltare a carierei universitare din punct de vedere didactic,
(propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul
dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor);
c) Curriculum vitae în format tipărit şi în format electronic (semnat de candidat);
d) Lista de lucrări (Anexa 9), semnată de candidat, în format tipărit şi în format
electronic care cuprinde:
- lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru
realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar și se pot regăsi
şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;
- teza sau tezele de doctorat;
- brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
- 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;
- alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice.
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e) Fişa-tip de verificare a îndeplinirii standardelor Academiei de prezentare la concurs
(Anexa 3);
f) Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de
doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
g) Declaraţie pe propria răspundere în care candidatul indică situaţiile de incompatibilitate
prevăzute de reglementările legale în vigoare în care s-ar afla în cazul câştigării concursului
sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate (Anexa 10);
h) Copie legalizată de pe: diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele de
recunoaştere (dacă este cazul); diploma/diplomele de studii universitare,
atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoaştere (dacă este cazul)
şi foaia matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de
naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); cartea de muncă sau copie-extras de
pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;
i) Copia cărţii de identitate;
j) Copii ale documentelor care atestă dovada schimbării numelui (dacă este cazul);
k) Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări, în format electronic, considerate a fi
cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii;
l) Pentru susţinerea punctajului din fişa de verificare a îndeplinirii standardelor se vor
prezenta copii ale copertei publicaţiei/cărţii/lucrării/CD-ului din care să reiasă ISBN sau
ISSN, după caz, precum şi copie după cuprinsul publicaţiei/cărţii în care să fie evidenţiat
articolul/capitolul.
m) Alte documente solicitate de structura de resurse umane.

Adresa unde se
transmite dosarul de
concurs

Dosarul de concurs se depune la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din
Bucureşti, Şoseaua Odăi nr. 20, Sector 1, de luni până vineri, între orele 8,00-14,00.
Candidaţii vor depune un dosar de plastic, cu şină, completat conform modelului:
Pe pagina de gardă a dosarului se înscriu (conform model): Academia Naţională de
Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti Facultatea ………………………..… Departamentul
…….……..……..… Postul ……………….... poz. …….. Disciplinele:
…….…………………………………………………………………… .
DOSAR DE CONCURS
Candidat…(NUME şi prenume – titlul ştiinţific, după caz)……

Comisie de concurs

Preşedinte:
Conf. univ. dr. Pătraşcu Ecaterina - Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
Membri:
Prof. univ. dr. Bălan Luminița Rodica - Universitatea din Bucureşti
Lector univ. dr. Zlotea Mugurel Dan - Universitatea din Bucureşti
Lector univ. dr. Tecucianu Cătălin - Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
Lector univ. dr. Golea Cristina - Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
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