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Anexa nr. 5a 

Examen pentru ocuparea postului poz. …..., Lector universitar 

Departamentul: ........................................................................................................., 

Poziţia postului ................. 

Disciplina (ele): ………………………………………………………………,  

Domeniul …………………………………………………………………,  

Post avizat de Ministerul Educației Naționale și publicat pe site-ul Universității „ARTIFEX” din 

București și pe site-ul web specializat administrat de Ministerul Educației Naționale 

 

 

 

FIŞA  DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor de înscriere la examenul pentru ocupare postului de  

LECTOR UNIVERSITAR 

 

Candidat: .......................…………………………………………......................................., 

data naşterii:................, funcţia actuală ...........................................instituţia ...................................... 

1. Studiile universitare de licenţă 

Nr.crt. Instituţia de învăţământ 

superior, Facultatea şi 

programul de studii 

universitare de licenţă 

absolvit 

Domeniul /  Perioada  Titlul 

acordat 

Media 

generală de 

absolvire a 

studiilor de 

licenţă 

1      

 

2. Studiile universitare de masterat ( se va specifica şi cursul de pregătire pregătire 

psihopedagogică) 

Nr.crt. Instituţia de învăţământ 

superior şi programul de 

studii universitare de masterat 

absolvit 

Domeniul /  Perioada  Titlul acordat 

1     

 

3. Studiile de doctorat 

Nr.crt. Instituţia de învăţământ 

superior şi Facultatea 

absolvită 

Domeniul  Perioada  Titlul acordat 

1     



 

4. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

Nr.crt. Ţara / Instituţia  Domeniul / 

Specializarea 

Perioada  Tipul de bursă 

1     

 

5. Grade didactice/ profesionale 

Nr.crt. Instituţia  Domeniul /  Perioada  Titlul / postul 

didactic sau 

gradul profesional 

1     

 

6. Realizările profesional – ştiinţifice 

5 articole publicate în reviste de 

specialitate cu referenţi ştiinţifici sau în volume 

ale unor manifestări ştiinţifice naţionale sau 

internaţionale(cu ISBN sau ISSN) în domeniul 

postului. 

 

1. _____________________________________ 

_______________________________________ 

2. _____________________________________ 

_______________________________________ 

3. _____________________________________ 

_______________________________________ 

4. _____________________________________ 

_______________________________________ 

5. _____________________________________ 

_______________________________________ 

Suport de curs publicat într-o editură 

recunoscută, care să acopere cel puţin una din 

disciplinele din structura postului 

 

Se completează: autorii, Editura revista în care 

a fost publicat cursul, ISBN (inclusiv suportul 

electronic) 

 

7. Conţinutul dosarului 

Dosarul conţine toate elementele de la art. 10 

din Metodologia de organizare și desfășurare 

a examenului pentru promovare în cariera 

didactică în cadrul Universităţii “ARTIFEX” 

din Bucureşti 

 

DA/NU 

 

 

Data ....................................... 

Semnătura ............................. 

  



 

Anexa nr. 5b 

Examen pentru ocuparea postului poz. …..., Conferenţiar universitar 

Departamentul: .........................................................................................................,  

Poziţia postului ................. 

Disciplina (ele): ………………………………………………………………,  

Domeniul .......................................................................................... 

Post avizat de Ministerul Educației Naționale și publicat pe site-ul Universității „ARTIFEX” din 

București și pe site-ul web specializat administrat de Ministerul Educației Naționale 

 

 

 

FIŞA  DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor de înscriere la examenul pentru ocupare postului de  

CONFERENŢIAR UNIVERSITAR 

 

Candidat: .......................…………………………………………......................................., 

data naşterii:................, funcţia actuală ...........................................instituţia ...................................... 

1. Studiile universitare de licenţă 

Nr.crt. Instituţia de învăţământ 

superior, Facultatea şi 

programul de studii 

universitare de licenţă 

absolvit 

Domeniul /  Perioada  Titlul acordat 

1     

 

2. Studiile universitare de masterat ( se va specifica şi cursul de pregătire pregătire 

psihopedagogică) 

Nr.crt. Instituţia de învăţământ 

superior şi programul de 

studii universitare de masterat 

absolvit 

Domeniul /  Perioada  Titlul acordat 

1     

 

3. Studiile de doctorat 

Nr.crt. Instituţia de învăţământ 

superior şi Facultatea 

absolvită 

Domeniul  Perioada  Titlul acordat 

1     

 

4. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

Nr.crt. Ţara / Instituţia  Domeniul / 

Specializarea 

Perioada  Tipul de bursă 

1     

 



5. Grade didactice/ profesionale 

Nr.crt. Instituţia  Domeniul /  Perioada  Titlul / postul 

didactic sau 

gradul profesional 

1     

 

6. Realizările profesional – ştiinţifice 

Notă: Lista realizărilor profesional-științifice se va completa de către fiecare candidat în 

parte, în conformitate cu standardele prevăzute în Ordinul ministrului educației naționale 

elaborat conform art. 219, alin 1, lit. a din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările 

ulterioare, în vigoare la data înscrierii la examen, la care se adaugă cerințele suplimentare 

stabilite potrivit art. 24 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului pentru 

promovare în cariera didactică în cadrul Universității „ARTIFEX” din București. 

 

7. Conţinutul dosarului 

Dosarul conţine toate elementele de la art. 10 

din Metodologia de organizare și desfășurare 

a examenului pentru promovare în cariera 

didactică în cadrul Universităţii “ARTIFEX” 

din Bucureşti 

DA/NU 

 

 

Data ....................................... 

Semnătura ............................. 

  



Anexa nr. 5c 

Examen pentru ocuparea postului poz. …..., profesor universitar 

Departamentul: ........................................................................................................., 

Poziţia postului ................. 

Disciplina (ele): ………………………………………………………………,  

Domeniul .......................................................................................... 

Post avizat de Ministerul Educației Naționale și publicat pe site-ul Universității „ARTIFEX” din 

București și pe site-ul web specializat administrat de Ministerul Educației Naționale 

 

 

 

FIŞA  DE VERIFICARE 

a îndeplinirii standardelor de înscriere la examenul pentru ocupare postului de  

PROFESOR UNIVERSITAR 

 

Candidat: .......................…………………………………………......................................., 

data naşterii:................, funcţia actuală ...........................................instituţia ...................................... 

1. Studiile universitare de licenţă 

Nr.crt. Instituţia de învăţământ 

superior, Facultatea şi 

programul de studii 

universitare de licenţă 

absolvit 

Domeniul /  Perioada  Titlul acordat 

1     

 

2. Studiile universitare de masterat ( se va specifica şi cursul de pregătire pregătire 

psihopedagogică) 

Nr.crt. Instituţia de învăţământ 

superior şi programul de 

studii universitare de masterat 

absolvit 

Domeniul /  Perioada  Titlul acordat 

1     

 

3. Studiile de doctorat 

Nr.crt. Instituţia de învăţământ 

superior şi Facultatea 

absolvită 

Domeniul  Perioada  Titlul acordat 

1     

 

4. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

Nr.crt. Ţara / Instituţia  Domeniul / 

Specializarea 

Perioada  Tipul de bursă 

1     

 

 



5. Grade didactice/ profesionale 

Nr.crt. Instituţia  Domeniul /  Perioada  Titlul / postul 

didactic sau 

gradul profesional 

1     

 

6. Realizările profesional – ştiinţifice 

Notă: Lista realizărilor profesional-științifice se va completa de către fiecare candidat în 

parte în conformitate cu standardele prevăzute în Ordinul ministrului educației naționale 

elaborat conform art. 219, alin 1, lit. a din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, cu modificările 

ulterioare, în vigoare la data înscrierii la examen, la care se adaugă cerințele suplimentare 

stabilite potrivit art. 25 din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului pentru 

promovare în cariera didactică în cadrul Universității „ARTIFEX” din București. 

 

7. Conţinutul dosarului 

Dosarul conţine toate elementele de la art. 10 

din Metodologia de organizare și desfășurare 

a examenului pentru promovare în cariera 

didactică în cadrul Universităţii “ARTIFEX” 

din Bucureşti 

DA/NU 

 

 

 

Data ....................................... 

Semnătura ............................. 

 

 

 

 

 

 

 


