
Direcția juridică și resurse umane 

Biroul personal

Nr. 

crt.
Facultatea Departamentul

Poziţia în 

statul de 

funcţii

Funcţia 

didactică
Disciplinele din planul de învăţămînt

1 Arte Teatru, Muzică şi Arte Plastice 33 Lector
Spectacolul de teatru contemporan; Producție și 

management artistic.

2 Arhitectură Navală Arhitectură Navală 28 Asistent

Mecanică; Rezistenţa materialelor; Statica 

structurilor navale; Programarea calculatoarelor şi 

limbaje de programare.

3
Automatică, Calculatoare, Inginerie 

Electrică și Electronică
Calculatoare şi tehnologia informaţiei 31 Asistent

Sisteme de programe pentru rețele de calculatoare; 

Calculatoare numerice I; Programarea 

calculatoarelor şi limbaje de programare 

I/Programarea calculatoarelor şi limbaje de 

programare. 

4 Educație Fizică și Sport Pregătirea personalului didactic 20 asistent

Curente şi doctrine pedagogice; Educație 

nonformală și didactica activităților extracurriculare; 

Managementul clasei și a grupei educaționale; 

Modele și strategii educaţionale centrate pe elev; 

Pedagogia învăţământului primar și preșcolar; 

Tehnici de muncă intelectuală; Managementul clasei 

de elevi; Pedagogie II: Teoria şi metodologia 

instruirii. Teoria şi metodologia evaluării.

Lista posturilor didactice vacante pe perioadă determinată                                                                                                                                                                                                    

din semestrul  II  al anului universitar 2021- 2022



5 Istorie, Filosofie şi Teologie Istorie, Filosofie şi Sociologie 31 asistent

Istoria României în secolul; Istoria relațiilor 

internaționale (III); Formarea statelor naţionale 

moderne în Europa; Anarhism şi terorism în 

civilizația politică actuală; Ideologii politice în epoca 

contemporană; Istoria sud-estului Europei; Istoria 

integrării europene; Istoriografie generală şi 

românească I; Probleme fundamentale ale lumii 

contemporane; Istoria mentalităţilor II. 

6 Medicină şi Farmacie Ştiinţe morfologice şi funcţionale 54 asistent
Imunologie.

7 Medicină şi Farmacie Ştiinţe morfologice şi funcţionale 55 asistent Histologie.

8 Medicină şi Farmacie Clinic medical 63 asistent

Medicină internă - hematologie; Îngrijiri speciale în 

specialități medicale - neurologie; Medicină internă - 

gastroenterologie.

9 Medicină şi Farmacie Clinic medical 65 asistent
Asistenţa primară a stării de sănătate; Puericultură şi 

pediatrie.

10 Medicină şi Farmacie Medicină dentară 58 asistent
Tehnologia protezelor dentare mobilizabile și 

mobile; Morfologia dinţilor şi a arcadelor dentare.

11 Transfrontalieră Ştiinţe socio - umane 25 lector

Guvernanță internațională și regională; Probleme 

fundamentale ale lumii contemporane; Analiza 

conflictelor internaţionale; Globalism şi globalizare.

12 Transfrontalieră Ştiinţe socio - umane 34 lector
Limbă franceză contemporană (Fonetică și fonologie. 

Morfosintaxă I)

13 Transfrontalieră Ştiinţe socio - umane 35 lector

Statutul și deontologia profesiei de traducător; 

Media și comunicare; Introducere în terminologie; 

Limbă străină.



14 Transfrontalieră Ştiinţe socio - umane 37 lector

Curs practic de limba română: receptarea textului 

scris și oral (nivel1 A1, A2*); Gramatică normativă 

(română); Lingvistică generală; Limbaj specializat: 

științe biologice și biomedicale.

15 Transfrontalieră Ştiinţe socio - umane 52 Asistent

Curs practic de limba engleză; Comunicare în afaceri 

în limba engleză; Inițiere în interpretarea simultană 

și consecutivă; Informatică aplicată la limbaj.

16 Transfrontalieră Ştiinţe socio - umane 56 Asistent

Comunicare profesională; Limba engleză aplicată în 

domeniul relațiilor internaționale; Corespondenţă 

comercială în limba engleză; Limba engleză; Limbă 

modernă; Mediere lingvistică și culturală; Limbă 

străină A I, II; Limba engleză aplicată în sfera publică; 

Limbi moderne I'

17 Transfrontalieră Ştiinţe socio - umane 58 Asistent

Curs practic de limba română: redactare și 

compoziție (nivel1 A1, A2*); Tipologia și analiza 

discursului; Limbaj specializat: științe biologice și 

biomedicale; Curs practic de limba română: 

comunicare orală și scrisă (nivel1 B1*); Curs practic 

de limba română: fonetică, vocabular și structuri 

gramaticale (nivel1 A1, A2*); Limbaj specializat: 

științe sociale.

18 Transfrontalieră Ştiinţe aplicate 37 lector
Economie I (Microeconomie); Economie II 

(Macroeconomie); Analiză economico-financiară.

19 Transfrontalieră Ştiinţe aplicate 44 lector

Istoria educației fizice și sportului; Stagiu de practică 

în baze de agrement; Educaţie pentru sănătate şi 

prim ajutor; Educaţie fizică.



20 Transfrontalieră Ştiinţe aplicate 46 lector

Antrenament și competiție în sport adaptat; Teoria 

antrenamentului sportiv; Metodologia sportului 

pentru toţi. 
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