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DECANAT. 

 
 

HOTĂRÂREA nr. 32 

a Consiliului Facultății de Sociologie și Psihologie  

din 18.05.2021 

 

 Consiliul Facultății de Sociologie și Psihologie, în sedința din data de 18.05.2021 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Aprobarea  calendarului concursului, a tematicii și bibliografiei probelor de concurs, a 

componenței comisiilor de concurs, comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare și comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor legate 

de activitatea științifică de către candidații la concursurile pentru posturile didactice și de 

cercetare aferente semestrului II al anului universitar 2020 – 2021, pentru Postul de Profesor, 

poziția 5, Psihologie; 

2. Aprobarea  calendarului concursului, a tematicii și bibliografiei probelor de concurs, a 

componenței comisiilor de concurs, comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare și comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor legate 

de activitatea științifică de către candidații la concursurile pentru posturile didactice și de 

cercetare aferente semestrului II al anului universitar 2020 – 2021, pentru Postul de 

Conferențiar, poziția 14, Psihologie; 

3. Aprobarea  calendarului concursului, a tematicii și bibliografiei probelor de concurs, a 

componenței comisiilor de concurs, comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare și comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor legate 

de activitatea științifică de către candidații la concursurile pentru posturile didactice și de 

cercetare aferente semestrului II al anului universitar 2020 – 2021, pentru Postul de 

Conferențiar, poziția 11, Sociologie; 

4. Aprobarea  calendarului concursului, a tematicii și bibliografiei probelor de concurs, a 

componenței comisiilor de concurs, comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare și comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor legate 

de activitatea științifică de către candidații la concursurile pentru posturile didactice și de 

cercetare aferente semestrului II al anului universitar 2020 – 2021, pentru Postul de 

Conferențiar, poziția 6, Științe ale Educației; 
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5. Aprobarea  calendarului concursului, a tematicii și bibliografiei probelor de concurs, a 

componenței comisiilor de concurs, comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 

posturilor didactice și de cercetare și comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor legate 

de activitatea științifică de către candidații la concursurile pentru posturile didactice și de 

cercetare aferente semestrului II al anului universitar 2020 – 2021, pentru Postul de Lector , 

poziția 14, Științe ale Educației. 

 

                                                           DECAN, 

Conf. univ. dr. Irina MACSINGA 
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