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INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI 

Denumire câmp Descriere 

Facultatea Teologie Reformată 

Departamentul Teologie Reformată și Muzică 

Poziția în statul de funcții 28 

Funcția Lector universitar dr – perioada nedeterminata 

Disciplinele din încărcătura postului/ ariile 

de cercetare, așa cum figurează în statul de 

funcții 

TME1111 Psihologia religiei/Psychology of religions –în limba 

maghiară 

TMM1309x Practica profesională 3-în limba maghiară 

TMM1409x Practică profesională 4-în limba maghiară 

TLM1504 Psihopedagogie creştină (pedagogie şi credinţă) -în limba 

maghiară 

TLM3213* Ecumene-în limba maghiară 

Domeniul științific Teologie 

Descrierea postului scos la concurs - Candidatul trebuie sa detina titlul de doctor in teologie 

(reformata) 

- Candidatul trebuie sa aiba licenta in teologie pastorala 

reformata 

- Trebuie sa aiba acordul Episcopului Eparhiei 

Reformate din Ardeal 

- Trebuie sa aiba activitate stiintifica conform 

standardelor CNADCU pentru titlul lector universitar si 

conform standardelor cerintelor Senatului UBB 

- Candidatul trebuie sa aiba publicatii relevante in 

domeniul psihologiei si pedagogiei religiilor . 

- Trebuie sa cunoasca limba maghiara la nivel avansat, sa 

se exprime corect, sa foloseasca limbajul stiintific si 

terminologia teologei reformate corect si adecvat. Proba de 

concurs se va desfăşura în limba maghiară, în cadrul căreia 

comisia va analiza şi gradul de cunoaştere a limbii prin 

exprimare gramaticală corectă precum şi gradul de cunoaştere 

a terminologiei specific domeniului. 

- Sa aiba experienta in activitatea didactica 



- Candidatul trebuie sa fie deschis si in participarea la 

alte activitati sociale, culturale, stiintifice organizate de catre 

facultate si Biserica 

Atribuții Atribuțiile aferente postului scos la concurs, incluzând norma 

didactică, cuprind şi următoarele  tipuri de activități incluse în 

normă: examene cu studenții 25 de ore, pregătiri pentru 

admitere 50 de ore, participări la acţiuni ale facultăţii 50 de ore, 

participări la acţiuni tutoriale 25 de ore, consultații 25 de ore, 

organizare de cercuri de studii pentru studenți 25 de ore, 

cercetare științfică 25 de ore, pregătire ore 25 de ore. 

Acestea însumează un total de 250 de ore pe an pe lângă orele 

săptămânale de predare. 

Data și ora susținerii prelegerii/ probei orale 30 iulie 2020, ora 12.00 

Locul susținerii prelegerii/ probei orale 

(adresa Facultății/ Institututului și sala) 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Teologie 

Reformată, Cluj-Napoca, str. Horea nr. 7, et. III, sala 313 

Probele de concurs, data, ora și locul de 

susţinere a acestora (adresa Facultății/ 

Institututului și sala) 

a) pentru postul de lector universitar concursul constă în:  

1. evaluarea dosarului candidatului;  

2. prelegere/ probă orală.  

1. evaluarea dosarului candidatului/candidaţilor, 30 iulie 

2020, ora 9.00  

Locul: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Teologie 

Reformată, Cluj-Napoca, str. Horea nr. 7, et. II, sala 201. 

2. proba orală ce constă în prezentarea unui curs aplicat pe 

natura postului,  30 iulie 2020, ora 12.00  

Locul: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Teologie 

Reformată, Cluj-Napoca, str. Horea nr. 7, et. III, sala 313. 

Pentru posturile de lector universitar și șef de lucrări proba 

orală constă în susținerea unui curs, în funcție de natura 

postului, cu tema stabilită în condițiile art.17, alin (1), lit b) din 

prezenta metodologie de către comisia de concurs. (Comisia 

stabilește, pe baza tematicii și bibliografiei de concurs, tema 

prezentării probei orale pentru posturile de asistent de cercetare 

științifică, asistent universitar, cercetător științific, lector universitar, 

șef de lucrări, cercetător științific gradul III și o comunică candidaților 

cu 48 de ore înaintea susținerii probei prin e-mail și prin afișarea pe 

pagina web a facultății, cu menționarea datei și orei afișării, sub 

semnătura președintelui comisiei de concurs)  

Pentru postul de lector universitar, în evaluare, dosarul 

candidatului prezentând realizările profesionale ale acestuia 

contează în proporție de 75%, iar susținerea prelegerii 



publice/ probei orale deține o pondere de 25% din nota finală 

propusă prin referatul individual de apreciere întocmit de 

fiecare membru al comisiei de concurs. În evaluarea activității 

științifice se va ține cont de calitatea publicațiilor și contribuțiile 

candidaților în raport cu exigențele prevăzute în norma 

didactică sau de cercetare. 

 

b) în cazul tuturor posturilor durata minimă a probei orale/ 

prelegerii susținute de către candidat este de 30 de minute; 

proba conține în mod obligatoriu și o sesiune de întrebări din 

partea comisiei și/ sau a publicului;  

c) proba orală se va desfăşura în limba maghiară, în cadrul 

căreia comisia va analiza şi gradul de cunoaştere a limbii prin 

exprimare gramaticală corectă precum şi gradul de cunoaştere 

a terminologiei specific domeniului. 

 

Tematica și bibliografia probelor de concurs 1. Németh Dávid: Pasztorálantropológia, L'Harmattan Kiadó, 

Budapest 2012; 

2. Süle Ferenc: Valláspatológia, GyúróArt Press, Szokolya, 

1997; 

3. Horváth-Szabó Katalin(szerk): Vallásosság és személyiség, 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2007; 

4. Antoine Vergote: Valláslélektan, Párbeszéd Alapítvány, 

Budapest, 2001; 

5. Ralph W. Hood-Peter C. Hill- Bernard Spilka: The 

Psychology of Religion: An Empirical Apprach. The Guilford 

Press, New York, 2009; 

6. Németh Dávid: Hités nevelés. Valláslélektani szemléletmód 

a mai valláspedagógiában. Károli Gáspár Hittudományi 

Egyetem Budapest.2002. 

7.Bodó Sára-Fekete Károly (szerk): Katechetikai és 

valláspedagógiai szöveggyűjtemén, Debrecen 1998. 

Descrierea procedurii de concurs Pentru postul didactic și de cercetare (LECTOR / ȘEF DE 

LUCRĂRI - poz. 28) procedura de concurs este următoarea: 

1. evaluarea dosarului candidatului 

2. proba orală ce constă în prezentarea unui curs aplicat pe 

natura postului 



Detaliere:  

1. În evaluarea activității științifice și didactice a candidaților, 

comisia de concurs analizează realizările candidatului după 

următoarele aspecte: 

a) relevanța și impactul rezultatelor științifice ale 

candidatului; 

b) capacitatea candidatului de a îndruma studenți sau tineri 

cercetători; 

c) competențele didactice ale candidatului, pentru posturile 

care prevăd activități 

didactice; 

d) capacitatea candidatului de a transfera cunoștințele și 

rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a 

populariza propriile rezultate științifice; 

e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă și eficiența 

colaborărilor științifice ale acestuia, în funcție de specificul 

domeniului candidatului; 

f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-

dezvoltare; 

g) experiența profesională a candidatului în alte instituții 

decât instituția care a scos postul la concurs. 

În evaluarea activității științifice se va ține cont de calitatea 

publicațiilor în raport cu exigențele prevăzute în norma 

didactică sau de cercetare. 

2. proba orală constă în susținerea unui curs, în funcție de 

natura postului. Comisia de concurs stabilește titlul și îl 

anunță candidatului /candidaților cu 48 de ore înaintea 

prelegerii prin avizierul și pagina web a facultății, cu 

menționarea datei și orei afișării, sub semnătura președintelui 

comisiei de concurs. 

Proba conține în mod obligatoriu și o sesiune de întrebări din 

partea comisiei și/sau a publicului. 

 

 


