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ANUNŢ
În perioada 03.04. 2012 – 08.05.2012 are loc concursul pentru selecţia decanilor
Facultăţii de Drept; Facultăţii de Ştiinţe Economice, din cadrul UED Lugoj



Au dreptul să candideze cadre didactice titularizate în învăţământul superior din cadrul
facultăţii sau universităţii precum şi din alte facultăţi de profil din ţară sau din străinătate,
care, pe baza audierii în plenul Consiliului facultăţii, au primit avizul acestuia de
participare la concurs.



Candidaţii trebuie să deţină titlul stiinţific de doctor într-unul dintre domeniile
fundamentale în care sunt acreditate sau autorizate provizoriu programele de studii pe
care le gestionează facultatea.



Candidaţii nu trebuie să fie sub incidenţa unor sancţiuni disciplinare sau sancţiuni pentru
abateri de la etica universitară şi de la buna conduită în cercetare.



Nu pot candida persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare, sau au o vârstă
sub 18 ani.

Candidaturile se depun în perioada 03.04.2012 – 13.04.2012 la Preşedintele Comisiei de
avizare din cadrul Facultăţii de Drept, respectiv Facultăţii de Ştiinţe Economice. Adresa:
Universitatea Europeană "Drăgan", str. Ion Huniade nr. 2, Lugoj, cod 305500, jud. Timiş
Dosarul de candidat trebuie să conţină:
a) formularul de candidatură;
b) programul managerial;
c) curriculum vitae;
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d) lista de lucrări publicate;
e) copii ale actelor de studii universitare şi postuniversitare;
f) document care atestă vechimea în funcţia didactică universitară (pentru candidaţii care
provin din afara universităţii);
g) copie xerox după diploma de doctor în domeniul sau în cel puţin unul dintre domeniile în
care sunt acreditate/autorizate provizoriu programele de studii pe care le gestionează
facultatea.
h) adeverinţă de la locul de muncă din care rezultă calitatea de cadru didactic (pentru
candidaţii care provin din afara universităţii);
i)

declaraţie

pe

propria

răspundere

a

candidatului

în

care

indică

situaţiile

de

incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 în care s-ar afla în
cazul câstigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
j)

declaraţie pe propria răspundere a candidatului că nu se găseste sub incidenţa unor
sancţiuni disciplinare sau sancţiuni pentru abateri de la etica universitară şi de la buna
conduită în cercetare;
Data afişării candidaturilor: 17.04.2012

Calendarul selecţiei şi avizării:
17.04.2012 – 23.04.2012 – studierea dosarelor candidaţilor de către Comisiile de avizare
(pe facultăţi)
23.04.2012 – şedinţa Comisiei pentru audierea candidaţilor, şi de avizare a acestora (pt.
Facultatea de Ştiinţe Economice)
23.04.2012 – şedinţa Comisiei pentru audierea candidaţilor, şi de avizare a acestora (pt.
Facultatea de Drept)

Data interviului în Consiliul facultăţii:


pt. Facultatea de Drept

23.04.2012



pt. Facultatea de Ştiinţe Economice

23.04.2012
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Preşedinte Comisia de avizare – Facultatea de Drept,
Lector univ. dr. Negru Ion

Preşedinte Comisia de avizare – Facultatea de Ştiinţe Economice,
Lector univ. dr. Mateia Adrian

www.universitateaeuropeanadragan.ro

ANUNŢ

În vederea participării la concursul pentru selectarea, recrutarea şi avizarea
decanului Facultăţii de Drept
şi-au depus candidatura:

1. Conf. univ. dr. Cornean Dumitru
2. Lector univ. dr. Negruţiu Corina

Concursul se va desfăşura în perioada 03.04.2012 – 08.05.2012.

Avizarea candidaţilor de către Consiliul Facultăţii de Drept va avea loc în şedinţa
din data de 23.04.2012.

Preşedintele Comisiei de avizare – Facultatea de Drept,
Lector univ. dr. Negru Ion
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În vederea participării la concursul pentru selectarea, recrutarea şi avizarea
decanului Facultăţii de Ştiinţe Economice
şi-au depus candidatura:

1. Prof. univ. dr. Rada Dănuţ
2. Lector univ. dr. Blaj Sorin
3.Lector univ. dr. Miculeac Melania Elena

Concursul se va desfăşura în perioada 03.04.2012 – 08.05.2012.

Avizarea candidaţilor de către Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice va avea loc
în şedinţa din data de 23.04.2012.

Preşedintele Comisiei de avizare – Facultatea de Ştiinţe Economice,
Lector univ. dr. Mateia Adrian

