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L I S T A 
 

documentelor cuprinse în dosarul de promovare pe postul de 

conferenţiar universitar 
 
a) cererea de înscriere la examen, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere 

privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;  

 

b) propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului din punct de vedere didactic,; 

propunerea se redactează de către candidat şi cuprinde maximum 10 pagini;  

 

c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;  

 

d) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;  

 

e) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la examen, al cărei format 

standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către 

candidat;  

 

f) documentele care atestă deţinerea titlului de doctor: copia diplomei de doctor şi, în cazul în care 

diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere a acesteia;  

 

g) rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat;  

 

h) declaraţia pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute 

de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în care s-ar afla în cazul promovării 

examenului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;  

 

i) declaraţia pe propria răspundere a candidatului din care să reiasă că nu a fost sancţionat disciplinar în 

ultimii 3 ani; 

  

j) dovada privind obţinerea calificativului "foarte bine" în ultimii 3 ani;  

 

k) copiile altor diplome care atestă studiile candidatului;  

 

l) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a 

unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;  

 

m) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copiile documentelor care atestă schimbarea 

numelui;  

 

n) maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de 

acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 

 

o) adeverinţă de vechime în activitatea didactică în cadrul Universităţii Spiru Haret, minimum 6 ani; 

 

p) prezentarea în dosar a cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniu (din 

ţară sau străinătate), exterioare proprii Universităţii Spiru Haret, care au acceptat elaborarea scrisorilor 

de recomandare privind calităţile profesionale ale candidatului. Scrisorile de recomandare vor fi depuse 

în dosarul de concurs în prima zi de examinare (de desfăşurare a concursului). 


