CALENDARUL CONCURSULUI
organizat în semestrul al II-lea al anului universitar 2018 - 2019
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe o perioadă nedeterminată
Data/Perioada
03.05.2019
03.05.2019-22.06.2019

23-28.06.2019

Acţiune/Specificare
Publicarea posturilor didactice și de cercetare vacante în Monitorul Oficial, Partea a III-a,
456/03.05.2019
Înscrierea candidaţilor.
Dosarul de concurs completat se va depune de către candidat la Registratura USAMV din Bucureşti,
B-dul Mărăşti nr. 59, sector 1, situată în corp A, parter, în programul de lucru, de luni până vineri, între
orele 730 – 1530.
Rezoluția Consiliu Științific și avizul emis de către Biroul Juridic.
Aviz de legalitate privind îndeplinirea de către candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs.

28.06.2019

Informarea candidaţilor referitoare la avizul de legalitate.
Publicarea pe pagina web a USAMV din Bucureşti a avizului de legalitate.

01.07.2019

Transmiterea dosarelor de concurs la decanatele facultăţilor, care le vor repartiza Directorilor de
departamente/ Preşedinţilor Comisiilor de concurs.
Comisia de concurs evaluează competenţele profesionale ale candidaţilor pe baza documentaţiei şi a
informaţiilor cuprinse în dosarul de concurs.

08-11.07.2019

Desfăşurarea probelor de concurs (prelegere, susţinere de curs, probă scrisă, probă orală și probă
practică, după caz). Desfasurarea concursului va avea loc in Centrul de Cercetare pentru Studiul
Calitatii Produselor Agroalimentare , etaj 1

9.07.2019
10.07.2019

CS – proba scrisa , ora 13.00
CS- proba practica si proba orala, ora 9.00

08.07.2019

CS III, poz.2,3,6 ora 9.00

09.07.2019

CS III, poz 1,4,5 ora 9.00

12.07.2019

Comunicarea și publicarea rezultatelor evaluării Comisiilor de concurs.
Publicarea pe pagina web a USAMV din Bucureşti.

12-16.07.2019

Depunerea de contestaţii ale candidaților către Comisiile de concurs.
Registratura USAMV din Bucureşti.

17-19.07.2019

Avizarea Rapoartelor Comisiilor de concurs în şedinţele Consiliilor facultăţilor.

23.07.2019

Aprobarea Rapoartelor Comisiilor de concurs în şedinţa Senatului universitar.

24.07.2019

Afișarea rezultatelor pe pagina web a USAMV din Bucureşti.

Numirea pe post şi acordarea titlului universitar se face prin decizia Rectorului.

