UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
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REGULAMENTUL FACULTĂŢII DE JURNALISM ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
PRIVIND OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

ARTICOLUL 1 – CADRUL DE REGLEMENTARE
(1)

Prezentul proiect de Regulament cu privire la ocuparea prin concurs a posturilor didactice vacante
din cadrul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării (FJSC) denumit în continuare
"Regulament propriu FJSC" sau “Regulament” este elaborat în temeiul prevederilor:
a) Legii nr. 1/2011 a educației naționale (LEN) – cu referire specială la Titlul IV–Statutul
personalului didactic; Capitolul II - Statutul personalului didactic şi de cercetare din
învăţământul superior; Secţiunea a-2-a - Ocuparea funcţiilor didactice şi a posturilor
didactice;
b) H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, modificată prin H.G.
nr. 36/2013;
c) Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4204 /15.07.2013, cu rectificare la OMEN
4204/2013 publicata in Monitorul Oficial nr. 499 din 8 august 2013, Anexa 7 privind
aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice
din învăţământul superior şi a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare;
d) Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din
cadrul Universităţii din Bucureşti, aprobată de Senatul Universităţii.

(2)

Standardele prevăzute în prezentul Regulament sunt cerinţe minime obligatorii pentru înscrierea
la concursul pentru ocuparea funcţiilor didactice vacante şi nu pot deroga de la standardele
minime naţionale reglementate prin actele normative superioare ca forţă juridică, astfel încât
Standardele FJSC sunt superioare sau egale standardelor minimale naţionale.

ARTICOLUL 2 – DOMENIUL DE APLICARE
Regulamentul se aplică tuturor persoanelor cetăţeni români, cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European (SEE), care doresc să ocupe în cadrul
Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării a Universităţii din Bucureşti, pe durată determinată sau

nedeterminată, una din următoarele funcţii didactice: asistent universitar; lector universitar; conferenţiar
universitar; profesor universitar, precum şi funcţiile de cercetare asimilate funcţiilor didactice.

ARTICOLUL 3 – OBIECTIVE
Regulamentul promovează standarde, proceduri şi principii comune, obligatorii pentru garantarea
transparenţei şi a calităţii în organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante
corespunzătoare funcţiilor didactice menţionate la art. 2, respectiv criteriile ştiinţifice şi didactice,
cantitative şi calitative necesare ocupării acestor funcţii.

ARTICOLUL 4 – PRINCIPII FUNDAMENTALE
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul Facultăţii de Jurnalism şi
Ştiinţele Comunicării are la bază următoarele principii:
a) Principiul nediscriminării şi accesului egal şi echitabil la ocuparea posturilor vacante;
b) Autonomia universitară exercitată cu responsabilitate;
c) Informarea corectă şi completă privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor;
d) Transparenţa cu privire la informaţiile administrative, financiare şi de evaluare a posturilor
didactice.

ARTICOLUL 5 – TRANSPARENŢA ŞI PUBLICITATEA ORGANIZĂRII CONCURSURILOR
(1)

FJSC garantează transparenţa şi publicitatea organizării şi desfăşurării concursurilor pentru
posturile didactice vacante.

(2)

Publicitatea organizării concursurilor se asigură, de către FJSC şi Universitatea din București,
prin publicarea anunţurilor şi a informaţiilor legate de concurs prin următoarele modalităţi:
a) la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului web al FJSC;
b) pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educaţiei Naţionale sau de Universitatea
din Bucureşti;
c) în Monitorul Oficial al României, Partea III.

(3)

FJSC poate anunţa concursurile prin orice mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea în
mass-media, în publicaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pe site-uri web specializate în
publicarea ofertelor de locuri de muncă şi altele asemenea.

(4)

Publicarea anunţurilor de concurs va aduce la cunoştinţă publică cel puţin următoarele informaţii:
a) descrierea postului scos la concurs;

b) atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi tipurile
de activităţi incluse în norma didactică, în cazul posturilor didactice, respectiv norma de
cercetare;
c) salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării;
d) calendarul concursului;
e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, ori
tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv;
f) descrierea procedurii de concurs;
g) lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de concurs;
h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.

ARTICOLUL 6 – CRITERII ŞI STANDARDE DE OCUPARE
(1)

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor au la bază aplicarea unor criterii, standarde şi proceduri
care au drept scop:
a) evaluarea obiectivă şi corectă a performanţelor candidaţilor;
b) înlăturarea oricărei forme de discriminare şi asigurarea unui acces echitabil la funcţiile
didactice din cadrul FJSC;
c) ameliorarea continuă a procedurilor de selectare a personalului didactic;
d) facilitarea evaluării performanţelor profesionale şi a abilităţilor didactice prin utilizarea unui
set comun de criterii şi standarde.

(2)

Criteriile, standardele şi procedurile se aplică în privinţa:
a) admiterii dosarului la concurs;
b) descrierii postului şi a atribuţiilor;
c) conţinutului activităţii profesionale şi didactice a candidaţilor;
d) asigurării calităţii evaluării în vederea selectării personalului didactic în FJSC;
e) statutului profesional al persoanelor selectate;
f) implicării personalului în activitatea didactică şi în formarea studenţilor şi a tinerilor
cercetători.

ARTICOLUL 7 - CONDIŢIILE GENERALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

(1)

FJSC elaborează metodologia proprie de concurs în temeiul art. 2 din HG nr. 457/2011,
modificată, cu respectarea principiilor care guvernează învăţământul superior prevăzute de Legea
nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi în considerarea aspectelor specifice ale ştiinţelor comunicării,
ca domeniu ştiinţific de interes naţional.

(2)

În baza prevederilor alin. (1), poate participa la concursul organizat de FJSC, în vederea ocupării
unui post didactic vacant, persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România sau este cetățean al Uniunii Europene sau al
statelor SEE;
b) cunoaşte şi stăpâneşte foarte bine limba română (scris şi vorbit);
c) are vârsta minimă reglementată de lege şi capacitate deplină de exerciţiu;
d) are o stare de sănătate adecvată, atestată prin certificat medical eliberat de unităţile medicale
abilitate;
e) îndeplineşte cerinţele de studii superioare şi pregătire profesională, precum şi pe cele
specifice postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, a statului
ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a oricăror alte fapte care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei didactice sau de cercetare.

ARTICOLUL 8 – CONDIŢII SPECIFICE DE ÎNSCRIERE ŞI DOSARUL DE CONCURS
(1)

În vederea înscrierii la concurs, FJSC solicită îndeplinirea condiţiilor prevăzute de dispoziţiile
corespunzătoare din Metodologia-cadru a Universităţii din Bucureşti.

(2)

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai Spațiului Economic European se supun
aceloraşi criterii științifice şi didactice şi vor fi evaluaţi în aceleaşi condiţii cu cetăţenii români.

(3)

În situaţia în care lucrările candidaţilor nu sunt disponibile în format electronic, FJSC solicită
candidaţilor să prezinte lucrările pe suport de hârtie. Lucrările publicate numai online vor fi
depuse în format electronic sau pe suport de hârtie. In cazul în care din acest format nu rezultă
numele autorului, acesta va fi însoţit de un atestat corespunzător eliberat de entitatea beneficiară.

(4)

Pentru ocuparea posturilor didactice vacante de la FJSC, se va ţine seama de articolele publicate
în revistele specializate în domeniul ştiinţelor comunicării, recunoscute la nivel naţional şi
internaţional.

(5)

Pentru ocuparea postului de profesor şi conferenţiar la FJSC sunt necesare cel puţin trei
recomandări din partea unor personalităţi din afara sistemului Universităţii din Bucureşti,
recunoscute la nivel naţional sau internaţional în domeniu.

ARTICOLUL 9 – PUBLICITATEA POSTULUI SCOS LA CONCURS

(1)

FJSC anunţă scoaterea la concurs a posturilor didactice în termenele şi condițiile prevăzute de art.
3-5 din H.G. nr. 457/2011, coroborate cu prevederile corespunzătoare din Metodologia-cadru a
Universității din Bucureşti. Aceste condiţii rămân la dispoziţia publicului până la finalizarea
concursului pentru postul respectiv.

(2)

Anunţul de concurs cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:
a) denumirea postului, norma didactică şi de cercetare şi principalele cerinţe din fişa postului;
b) documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, indicând datalimită şi ora până la care se depun acestea, locul de depunere şi compartimentul de resurse
umane responsabil, cu indicarea datelor de contact ale acestora şi a programului de lucru cu
publicul;
c) condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului, cu indicarea punctajului
minim necesar pentru a fi declarat admis;
d) tipurile şi numărul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora;
e) bibliografia şi tematica pentru concurs;
f) orice alte documente sau elemente necesare susţinerii concursului.

(3)

Prevederile art. 5 se aplică în mod corespunzător.

ARTICOLUL 10 – COMISIA DE CONCURS
(4)

Componenţa comisiei şi termenele de constituire a acesteia se stabilesc conform prevederilor
corespunzătoare din Metodologia proprie a Universităţii din Bucureşti.

(5)

Comisia de concurs are următoarele atribuţii:
a) Selectează dosarele de concurs ale candidaţilor;
b) Stabileşte data, ora şi locul susţinerii probelor de concurs;
c) Evaluează candidaţii, fiecare membru al comisiei având dreptul şi obligaţia de nota pe fiecare
dintre candidaţi;
d) Transmite rezultatele secretarului comisiei pentru a fi comunicate candidaţilor;
e) Semnează procesele-verbale întocmite de secretarul comisiei după fiecare probă de concurs.

ARTICOLUL 11 – CRITERIILE DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE ŞI DE CERCETARE
Candidaţii sunt evaluaţi după verificarea îndeplinirii standardelor cantitative prevăzute în Anexa I a
prezentului Regulament şi cu privire la următoarele aspecte calitative prevăzute în anexa II:
a) strategia de predare - setul de acţiuni de predare;

b) metodele de predare - căile prin care sunt atinse finalităţile strategiilor de predare;
c) procedeele de predare - instrumentele de lucru;
d) etica comunicării cu studenţii;
e) transmiterea cunoştinţelor teoretice prin orientarea gândirii studenţilor, a tinerilor cercetători
(masteranzi, doctoranzi) către cerinţele pieţei şi tendinţele care se manifestă în sfera ştiinţelor
comunicării, la nivel naţional, european şi internaţional;
f) coordonarea şi îndrumarea studenţilor şi a tinerilor cercetători în cadrul instituţiilor de
învăţământ superior sau de cercetare;
g) activitatea ştiinţifică din cadrul departamentelor;
h) participarea la activităţile pentru examenele de admitere, licenţă etc. în sistemul de
învăţământ;
i)

calitatea de membru în conducerea departamentelor, a Facultăţilor sau a Comisiilor la nivel
de Universităţi sau institute de cercetare;

j)

participarea în Comisii naţionale (CNATDCU, ARACIS) ca membru, expert sau şef de panel.

ART. 12 - DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
(1)

Probele de concurs se desfăşoară la termenele stabilite în Metodologia proprie a Universităţii din
Bucureşti.

(2)

Probele de concurs pe care candidaţii le susţin constau în:
a) analiza de dosar pe baza fişei de verificare, conform standardelor minimale votate în
Consiliul profesoral, cu respectarea principiului înscris la art. 1 alin. (2) din prezentul
Regulament;
b) susţinerea unei prelegeri publice, constând în conducerea unui curs sau seminar, care să nu
depăşească 45 de minute, în faţa comisiei de concurs, cu participarea obligatorie a studenţilor
pentru posturile de lector şi asistent universitar pe perioada determinată/nedeterminată, şi
opţional a publicului, în domeniul postului pentru care s-a înscris candidatul. Tema prelegerii
publice se anunţă candidaţilor cu 48 de ore înainte de susţinerea ei, de către Preşedintele
comisiei de concurs;
c) prezentarea planului de dezvoltare a carierei, care nu trebuie să depăşească 45 de minute
(în faţa comisiei de concurs), care trebuie să reliefeze stadiul actual al dezvoltării profesionale
a candidatului şi viziunea acestuia privind dezvoltarea continuă a carierei sale, în relaţie
deplină cu mediul academic, piaţa relevantă şi publicul ţintă căruia i se adresează.

(3)

In ipoteza în care pe un post se înscriu mai mulţi candidaţi, susţinerea prelegerii publice şi a
planului de dezvoltare a carierei se face în ordinea înscrierii la concurs. Dacă data înscrierii este
aceeaşi, susţinerea probelor se face în ordinea alfabetică a numelui candidaţilor.

ARTICOLUL 13 - PUNCTAJELE SPECIFICE PROBELOR DE CONCURS
(1)

Punctajele minime sunt:
a) pentru standardele obligatorii şi minime cele prevăzute de anexa I a prezentului Regulament,
Anexa nr. 7 din Ordinul MEN nr. 4204 /15.07.2013, cu rectificare la OMEN 4204/2013
publicata in Monitorul Oficial nr. 499 din 8 august 2013;
b) pentru criteriile cu privire la activitatea didactică cele prevăzute în anexa II a prezentului
Regulament;

(2)

Punctajele maxime sunt:
a) pentru analiza de dosar – 100 de puncte;
b) pentru prelegerea publica – 100 de puncte;
c) pentru prezentarea planului de dezvoltare a carierei – 100 de puncte.

ARTICOLUL 14 - FINALIZAREA CONCURSULUI
1) Comisia, după ce evaluează candidaţii pe baza standardelor, criteriilor şi a probelor menţionate la
art. 12, stabileşte punctajele individuale finale care s-au acordat fiecărui candidat, de către fiecare
membru al comisiei, pentru fiecare probă.
2) Punctajele finale se afişează în ordine descrescătoare şi se calculează ca sumă a punctajelor
obţinute de fiecare candidat la probele de concurs.
(3)

În cazul în care candidaţii pe un post au obţinut punctaje finale egale, va fi declarat câştigător
candidatul care are cel mai mare punctaj la criteriile ştiinţifice prevăzute în Anexa I a
prezentului Regulament.

(4)

Punctajul final pe fiecare probă se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de
fiecare membru al comisiei de concurs, cu excepția președintelui de comisie.

(5)

Punctajul total minim necesar pentru declararea unui candidat ca admis la concursul pentru
ocuparea unei funcții didactice şi a unui post vacant la FJSC este de 150 de puncte.

ARTICOLUL 15 – CONTESTAŢIILE
(6)

Comisia de contestații este alcătuită din 3 membri, alţii decât cei ce au făcut parte din
comisia de concurs. Termenul în care se depun contestaţiile este de 5 zile lucrătoare de la
comunicarea rezultatului concursului.

(7)

Soluţionarea contestaţiilor se face în 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere şi se afişează la sediul FJSC.

(8)

Rezultatul comisiei de contestaţii este definitiv prin raportare la căile administrative de atac.

ARTICOLUL 16 – NUMIREA PE POST
Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent concursului susţinut pentru ocuparea funcţiei
didactice se realizează în condiţiile şi termenele stabilite de prevederile relevante din Metodologia-cadru a
Universităţii din Bucureşti.

ARTICOLUL 17 – DISPOZIŢII FINALE
(1)

Anexele II şi III fac parte integrantă din prezentul Regulament şi se vor supune aprobării
Consiliului FJSC împreună cu acesta.

(2)

Dispozițiile prezentului Regulament se completează şi se modifică în raport cu modificările
impuse de legislaţia în vigoare din domeniul educaţiei în general, precum şi în domeniul
ştiinţelor comunicării în special, precum şi cu prevederile Codului muncii, republicat.

(3)

Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului FJSC din data de 17.05.2013.

(4)

Actualizarea acestui Regulament a fost aprobată în şedinţa Consiliului FJSC din data de
28.10.2013.

