ANUNT CONCURS PENTRU POST ASISTENT UNIVERSITAR,
perioadă determinată 3 ani
Universitatea de Artă şi Design, din Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, Piața Unirii
nr. 31, jud. Cluj, organizează concurs, conform Legii educației naționale nr. 1/2011 cu
modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 457/2011 cu modificările și completările
ulterioare, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, pe perioadă determinată:
Denumirea postului:
1) Asistent universitar, post vacant, poziția 21, Departamentul Grafică, Facultatea
de Arte Plastice, disciplinele: Tehnicile gravurii, Investigații alternative în tehnici de
multiplicare, Practică, Seminar critic pentru diplomă.
- post contractual pe perioadă determinată de 3 (trei) ani.
2) Asistent universitar, post vacant, poziția 5, Departamentul Arte textile-design
textil, Facultatea de Arte Decorative și Design, disciplinele: Studiul desenului,
Ornamentica și istoria tapiseriei, Compoziție pentru design textil de interior,
Compoziție pentru arte textile-tapiserie, Seminar critic pentru diplomă, Transpunere
asistată de calculator pentru DT, Explorări creative în arte textile/design textil, Tehnici
aplicative pentru arte textile-tapiserie, Proiectare pentru design textil asistată de
calculator, Compoziție dezvoltare de concept pentru artele spectacolului DO,
Compoziție dezvoltare de concept pentru obiect textil DO, Compoziție pentru arte
textile – tapiserie, Tehnici ale artelor plastice.
- post contractual pe perioadă determinată de 3 (trei) ani.
Condiţii specifice de participare la concurs:
Studii: absolvenți ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr.
84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau absolvenţii cu diplomă de
master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, precum și doctor sau student-doctorand în domeniul arte
vizuale.
Instruiri: îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei
didactice de asistent universitar angajat pe perioadă determinată, prevăzute în anexa 1 a
Metodologiei proprii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în
cadrul UAD Cluj-Napoca.
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : fără vechime.
Experienţă: specializare în concordanţă cu structura disciplinelor de studiu din postul pentru
care candidează, specializare atestată prin diploma de licenţă sau echivalent.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului pentru poziția 21, asistent universitar,
Departamentul Grafică:
Proba scrisă: 27 ianuarie 2021, ora 10, la sediul - str. Matei Corvin nr. 6, Cluj-Napoca
Proba practică: 27 ianuarie 2021, ora 12, la sediul - str. Matei Corvin nr. 6, Cluj-Napoca
Proba de interviu: 27 ianuarie 2021, ora 14, la sediul - str. Matei Corvin nr. 6, Cluj-Napoca
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului pentru poziția 5, asistent universitar, Arte
textile-design textil:
Proba scrisă: 25 ianuarie 2021, ora 10, la sediul - str. Aurel Vlaicu nr. 17-19, Cluj-Napoca
Proba practică: 25 ianuarie 2021, ora 12, la sediul - str. Aurel Vlaicu nr. 17-19, Cluj-Napoca
Proba de interviu: 25 ianuarie 2021, ora 14, la sediul -str. Aurel Vlaicu nr. 17-19, Cluj-Napoca

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este
06 ianuarie 2021, ora 15, la sediul Universităţii de Artă şi Design, Piaţa Unirii nr.31,
Cluj-Napoca, Compartimentul Secretariat.
Date contact: tel.:0264-591577
Alte informații pe site-ul: www.uad.ro
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