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Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial
Departamentul de Ingineria Fabricaţiei
Asistent, poziția 57, disciplinele: Geometrie descriptivă; Desen tehnic şi geometrie descriptivă; Desen
tehnic şi infografică.

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
Departamentul de Ingineria Materialelor şi Sudură
Șef de lucrări, poziția 18, disciplinele: Controlul îmbinărilor şi produselor sudate; Materiale şi tratamente
termice pentru sudare; Ştiinţa şi ingineria materialelor.

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Departamentul de Inginerie Electrică şi Fizică Aplicată
Șef de lucrări, poziția 27, disciplinele: Instalaţii electrice la consumator; Instalaţii electrice; Echipamentul
electric al autovehiculelor; Convertoare electromagnetice.
Departamentul de Automatică şi Tehnologia Informaţiei
Asistent, poziția 51, disciplinele: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare; Procesarea datelor.
Asistent, poziția 52, disciplinele: Automate programabile; Automate şi microprogramare; Programarea
aplicaţiilor în timp real; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare; Sisteme cu microprocesoare;
Tehnologii web.
Departamentul de Electronică şi Calculatoare
Asistent, poziția 46, disciplinele: Laborator de circuite electronice; Electronică digitală; Prelucrarea şi
analiza imaginilor; Aplicaţii de sisteme electronice complexe; Aplicaţii radio, televiziune şi calculatoare; Aplicaţii
de comunicaţii şi microsisteme; Circuite electronice – aplicaţii; Bazele procesării şi transmisiei semnalelor.

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere
Departamentul de Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor şi Măsurători Terestre
Șef de lucrări, poziția 44, disciplinele: Utilaje pentru construcţii; Surse alternative de energie în sectorul
forestier; Prevenirea şi combaterea incendiilor forestiere; Ştiinţa muncii şi ergonomie; Construcţii forestiere.

Facultatea de Construcţii
Departamentul de Instalaţii pentru Construcţii
Asistent, poziția 16, disciplinele: Hidraulica instalaţiilor; Instalaţii sanitare; Măsurări în instalaţii; Instalaţii
hidroedilitare; Elemente de termotehnică; Sisteme moderne de iluminat natural şi electric în clădiri; Tehnologia şi
montajul instalaţiilor.

Facultatea de Design de Produs și Mediu
Departamentul de Design de Produs, Mecatronică și Mediu
Șef de lucrări, poziția 55, disciplinele: Chimie; Tehnologia hidrogenului.
Asistent, poziția 92, disciplinele: Analiza prin MEF; Proiectare constructivă proiect; Metoda elementului
finit; Dezvoltare de produs; Metoda elementului finit (Tehnologia informaţiei).

Facultatea de Matematică şi Informatică
Departamentul de Matematică şi Informatică
Lector universitar, poziția 53, disciplinele: Cloud computing; Sisteme de gestiune a bazelor de date
(Oracle, MySQL); Programare distribuită; Elemente avansate în realizarea aplicaţiilor WEB cu PHP şi MySQL;
Managementul proiectelor în dezvoltarea aplicaţiilor WEB.
Asistent universitar, poziția 72, disciplinele: Programare orientată obiect; Baze de date, Medii vizuale de
programare.
Asistent universitar, poziția 73, disciplinele: Programare orientată obiect; Tehnologii Web; Inteligenţă
artificială; Sisteme computaţionale inteligente; Elemente de Data Mining; Informatică aplicată; Cercetări
operaţionale; Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor; Data mining.

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Departamentul de Psihologie, Educaţie şi Pregătirea Personalului Didactic
Asistent universitar, poziția 61, disciplinele: Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia
curriculumului; Psihologia educaţiei.

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane
Departamentul de Performanţă Motrică
Lector universitar, poziția 8, disciplinele: Psihopedagogia EFS; Investigarea aptitudinilor psihice în motricitate;
Statistica aplicată în psihomotricitate; Tehnici de cercetare interdisciplinară; Instrumentalizarea cercetării interdisciplinare
pentru prognoză şi orientare psihomotrică.

Facultatea de Medicină
Departamentul de Discipline Fundamentale, Profilactice şi Clinice
Șef de lucrări, poziția 43, disciplinele: Igienă şi sănătatea mediului; Igiena-Sănătatea mediului; Medicina
muncii şi boli profesionale; Audit intern şi analiza riscurilor; Asistenţa primară a stării de sănătate;
Șef de lucrări, poziția 45, disciplinele: Conservarea şi procesarea probelor biologice; Hematologie;
Acreditarea laboratoarelor medicale; Controlul calităţii în laboratorul clinic; Tehnici de biologie moleculară.
Șef de lucrări, poziția 52, disciplinele: Medicina legală; Imuno-histochimia în patologie; Morfopatologie.
Șef de lucrări, poziția 53, disciplinele: Psihiatrie; Psihiatrie şi sănătate mintală; Ştiinţele comportamentului;
Psihiatrie şi recuperare în psihiatrie.
Asistent, poziția 70, disciplinele: Nursing general; Nursing clinic. Tehnica îngrijirii omului sănătos şi
bolnav.

Asistent, poziția 74, disciplinele: Nursing general; Nursing clinic. Tehnica îngrijirii omului sănătos şi
bolnav.
bolnav.

Asistent, poziția 75, disciplinele: Nursing general; Nursing clinic. Tehnica îngrijirii omului sănătos şi
Asistent, poziția 76, disciplinele: Nursing general; Kinetoterapie; Electroterapie; Kineziologie.
Departamentul de Specialități Medicale și Chirurgicale

Șef de lucrări, poziția 35, disciplinele: ORL; Metodologia cercetării ştiinţifice; Metodologia cercetării
ştiinţifice medicale; Microbiologia clinică.
Asistent, poziția 54, disciplinele: Medicină internă.
Asistent, poziția 55, disciplinele: Medicină internă.
Asistent, poziția 58, disciplinele: Chirurgie generală; Chirurgie-Semiologie chirurgicală.

Facultatea de Litere
Departamentul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată
Asistent universitar, poziția 47, disciplinele: Limba engleză.
Asistent universitar, poziția 49, disciplinele: Limba germană; Corespondenţă internaţională în limba străină
2.
Asistent universitar, poziția 50, disciplinele: Limba română contemporană; Limba română aplicată; CP
Tehnici de exprimare orală şi scrisă în limba sursă; CP Tehnici de exprimare orală şi scrisă în limba română; Limba
română în diacronie; Limbaj şi interacţiune / Teorii ale umorului.
Departamentul de Literatură și Studii Culturale
Lector universitar, poziția 35, disciplinele: Literatură germană – Genul liric; Teoria şi practica traducerii
germane; CPG structuri gramaticale; CPG Traduceri; CPG Strategii de comunicare scrisă; Traductologie germană;
Tehnici de comunicare germană; Limba germană pentru obiective specifice; (O3G) Noţiuni de pedagogie teatrală.
Lector universitar, poziția 38, disciplinele: CP – Practica limbii chineze; Limba chineză contemporană;
Civilizaţie chineză.
Lector universitar, poziția 47, disciplinele: Limba engleză.

Facultatea de Drept
Departamentul de Drept
Asistent universitar, poziția 48, disciplinele: Introducere în dreptul roman; Organizaţii şi relaţii
internaţionale; Drept financiar public; Sisteme de protecţie internaţională a dreptului omului; Politologie; Sociologie
juridică; Dreptul protecţiei consumatorului; Dreptul tratatelor; Medicină legală; Interferenţa normelor europene cu
normele dreptului naţional.
Asistent niversitar, poziția 49, disciplinele: Dreptul protecţiei consumatorului; Dreptul mediului; Drept
social european; Dreptul muncii şi securităţii sociale; Instituţii de drept procesual penal; Forme şi principii de
cooperare judiciară în materie penală; Drept internaţional privat; Dreptul comunitar al societăţilor comerciale;
Dreptul proprietăţii intelectuale; Instituţii de drept procesual civil.
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