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Poziţia în statul de 
funcţii 

4/I 

Funcţie Lector  

Disciplinele din planul 
de învăţământ 

Educație fizică si Sport; Sport 

Domeniu ştiinţific Știința sportului și educației fizice/Educație fizică și sport 

Descriere post 

Postul de Lector, pe perioadă nedeterminată, vacant nr. 4/I, 
prevăzut în Statul de funcţii şi de personal didactic, pentru anul 
universitar 2016/2017, la Departamentul Ingineria producțiilor 
animaliere, conţine o normă didactică de 16 ore convenţionale, 
asigurate cu ore de seminar la disciplinele:  
Educație fizică și sport efectuată cu studenții anului I, programul 
de studiu Medicină Veterinară, în semestru I și II, 5 formații de 
studii x 2 ore convenționale = 10 ore convenționale; Sport 
predată studențiilor de de programul de studiu Biologie, în 
semestrul I și II, o formație de studiu-1 oră convențională; 
Educație fizică și sport efectuată în semestrul I și II cu studenții 
anului I  de la programul de studii Ingineria produselor alimentare 
o formație de studiu -2 ore convenționale; Sport efectuată în 
semestru I cu studenții anului I de la programul de studii Inginerie 
Economică în Agricultură, o formație de studiu -1 oră 
convențională; Sport efectuată în semestru I cu studenții anului I 
de la programul de studii Inginerie și Management în Alimentație 
publică și Agroturism, o formație de studiu-1 oră convențională; 
Sport efectuată în semestru I cu studenții anului I de la programul 
de studii Inginerie și Management în Industria Turismului, o 
formație de studiu-1 oră convențională. 

Atribuţiile/activităţile 
aferente 

- Predarea seminarului la disciplinele: Educație fizică și sport; 
Sport; 
- Pregătirea activităţii didactice la standardele metodologice şi 
psihopedagogice specifice învăţământului superior; 
- Activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul postului; 
- Participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi alte manifestări 
ale comunităţii academice; 
- Evaluarea studenților de la Facultatea de Medicină Veterinară; 
Agricultură; Management; Tehnologia Produselor 
Agroalimentare;  
- Activitate de consultaţie în problemele specifice disciplinelor; 
- Activități de extensie universitară în domeniul postului; 
- Participare la acţiunile civice, culturale, administrative şi de 
evaluare iniţiate de facultate. 

Salariul minim de 
încadrare 

2871 lei 



Calendarul concursului  

Data publicării anunțului 
în Monitorul Oficial 

28.04.2017 

Perioada de înscriere 28.04-26.06.2017 

Data susţinerii prelegerii 13.07.2017 

Ora susţinerii prelegerii 1200 

Locul susţinerii 
prelegerii 

Sala 504, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Universitatea 
de Ştiinţe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele 
Mihai I al României” din Timişoara 

Perioadă sustinere a 
examenelor 

12.07-13.07.2017 

Perioadă comunicare a 
rezultatelor 

14.07.2017 

Perioadă de contestatii 17.07-21.07.2017 

Tematica probelor de 
concurs 

 
Educația Fizică în Învatamantul Superior; Mijloace și metode 
pentru influențarea selectivă a aparatului locomotor; Metode și 
mijloace pentru dezvoltarea aptitudinilor psiho-motrice ( viteza, 
forța, rezistența, coordonare, flexibilitate) în lecțiile de Educație 
Fizică; Exerciții și structuri de exerciții pentru dezvoltarea 
aptitudinilor psiho-motrice de baza și combinate; Metodica 
predării acțiunilor de joc din jocul de fotbal și baschet; Exerciții și 
structuri de exerciții pentru învațarea și consolidarea acțiunilor de 
joc în fotbal; Exerciții și structuri de exerciții pentru învațarea și 
consolidarea elementelor din jocul de baschet; Organizarea și 
coordonarea echipelor sportive studentești (fotbal-baschet) în 
vederea participarii în competiții sportive; Evaluarea aptitudinilor 
psiho-motrice și a aptitudinilor specifice (fotbal-baschet); 
Evaluarea somatoscopică, somatometrică  și  a indicelui de masă 
corporală a studenților din anul I. 
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Adresa unde se 
transmite dosarul de 
concurs 
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Calea Aradului nr. 119, Cod 300645, localitatea Timişoara, judeţul 
Timiş 
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