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PROGRAMAREA DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR DIDACTICE - extras
pentru posturile publicate în Monitorul Oficial, partea a III-a,nr. 367/06.05.2021

Semestrul al II-lea, anul universitar 2020 – 2021, Facultatea de Științe Sociale,
Umaniste și ale Naturii, Departamentul de Științe Sociale și ale Naturii
Concurs didactic, perioada nedeterminată, postul de Asistent universitar –
poziția 30 din Statul de funcții

I. Calendarul derulării concursurilor didactice:
1. Înscrierile pentru participarea la ocuparea posturilor didactice
scoase la concurs se vor desfășura în perioada: 06 mai–05 iunie
2021;
2. Depunerea dosarului de înscriere la concurs, perioada: 06 iunie - 02
iulie 2021;
3. Comunicarea avizului de legalitate cu privire la dosarul de înscriere
la concurs și transmiterea invitației de a participa la concurs, pe
data de 05 iulie 2021;
4. Desfășurarea concursului didactic - inclusiv prelegerea publică, va
avea loc pe data de: 9 iulie 2021, ora 12.00, Zoom;
5. Publicarea pe site-ul universității și a facultății a rezultatelor
concursului: 9 iulie 2021, ora 16.00
6. Depunerea contestațiilor (la nivel de facultate): până la data de 12
iulie 2021 ora 14.00;
7. Soluționarea contestațiilor: până la data de 14 iulie 2021, ora 14.00;
8. Avizarea raportului asupra rezultatului concursului didactic de
către Consiliul Facultății: până la data de 20 iulie 2021;
9. Aprobarea rapoartelor asupra concursurilor didactice de către
Consiliul de Administrație și Senatul Universității.
10. Depunerea contestațiilor asupra rezultatelor concursului pentru
ocuparea postului didactic de asistent universitar - în termen de
maxim 10 zile de la data emiterii hotărârii Senatului.
11. Soluționarea contestațiilor de către Senatul Universității Hyperion
din București - în termen de maxim 60 de zile de la data expirării
termenului contestației.
Dosarul de concurs este constituit de fiecare candidat și se poate depune la
Biroul Secretarului Șef - dul lector univ. dr. Andrei Cristea, Calea Călărașilor
nr. 169, corp A, Et.1, Sector 3, București, program: luni – vineri între orele
9:00 – 13:00, sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat care permit
confirmarea primirii.
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II. Legislație
•
•

•
•
•

•

•

Legea Educației Naționale nr 1/2011, cu modificările și
completările ulterioare;
HG. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de
concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare
vacante din învățământul superior;
Modificare HG nr. 457/2011 publicată în MO nr. 967 /
15.11.2018;
Metodologia pentru ocuparea posturilor didactice vacante din
cadrul Universității Hyperion din București, 2017;
Ordin
MENCS
6129/20.12.2016
privind
aprobarea
standardelor minimale necesare și obligatorii pentru
conferirea titlurilor didactice din învățământul superior;
Anexa la Ordinul MENCS 6129/20.12.2016 privind
aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii
pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul
superior;
Ordonanța de urgență nr. 96 /2016 privind modificarea unor
acte normative din domeniul educației.

DECAN,
Prof. univ. dr. Dorel Bahrin

București, 06. 05. 2021
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