
 

 

ATRIBUŢIILE POSTULUI DE PROFESOR POZ. 3 

 

A. COMPONENŢA DIDACTICĂ: 

Norma didactică: 8 ore convenţionale / săptămână, adică 224 ore / an. 

Disciplinele predate: 

 Lingvistică generală (în limba română) – 2 ore de curs în sem. I, anul I, la specializările 

Lb. și lit. română – lb. şi lit. engleză și Lit. universală și comparată – lb. şi lit. engleză; 

 Limba română contemporană II – 2 ore de curs în sem. II, anul I, la specializarea Lb. și 

lit. română – lb. şi lit. engleză; 

 Didactica specialității: lb. și  lit. română – 2 ore de curs în sem. I, anul III, la specializarea 

Lb. și lit. română – lb. şi lit. engleză; 

 Practica limbii române I, IV – câte 2 ore de laborator în sem. I, anul I, respectiv sem. II, 

anul II, la specializarea Lb. și lit. română – lb. şi lit. engleză. 

Alte activităţi: 719 ore / an, formate din: 

 Consultații – 56 ore / an; 

 Îndrumare lucrări de licență – 45 ore / an; 

 Evaluare pe parcurs; Evaluarea lucrărilor de control – 112 ore / an; 

 Examene anuale și de finalizare a studiilor – 112 ore / an; 

 Îndrumarea activităților ştiinţifice ale studenților – 262 ore / an; 

 Tutoriat – 112 ore / an; 

 Participare la comisii și consilii – 20 ore / an. 

 

B. COMPONENŢA METODICĂ: 

 Elaborarea de cursuri, îndrumare, culegeri şi alte materiale în sprijinul învățării – 82 ore 

/ an; 

 Perfecționarea pregătirii metodice – 41 ore / an; 

 Participarea în activitățile departamentului, facultății și universității – 205 ore / an. 



 

C. COMPONENŢA ŞTIINŢIFICĂ: 

 Participarea în activitatea de cercetare a departamentului – 150 ore / an; 

 Participarea în competiţii pentru obținerea de granturi și contracte – 80 ore / an; 

 Participarea în elaborarea de articole şi studii – 139 ore / an. 
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