UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU–MUREȘ
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM

ANUNȚ CONCURS OCUPARE POSTURI PROIECT
UAT’s next ?
Îmbunătățirea accesului pe piața muncii a absolvenților Universității de Arte din Târgu Mureș
prin facilitarea activităților de învățare în mediul de muncă real național și european
ID PROIECT: POCU/90/6/19/19/Operatiune aferenta Obiectiv compozit OS. 6.13 si 6.14
Durata proiectului este de 12 luni
Pentru implementarea proiectului se scot la concurs posturile din tabelul următor:
Nr. Postul
crt.

Perioada

1.

O lună

Tutor de
practică

Nr. ore
lucrate/
lună
84

Calificări/
experiență
necesară
Studii superioare
Peste 3 ani
experiență în
domeniul de
practică pe care
îl gestionează.
Calificare în
domeniul în care
se realizează
instruirea
practica a
elevului.

Îndatoriri în
proiect
Este persoana
desemnată de
partenerul de
practică, care va
asigura
respectarea
condiţiilor de
pregătire şi
dobândire de
către practicant
a competenţelor
profesionale
planificate
pentru perioada
stagiului de
practică. Isi
insuseste
metodologia de
derulare si
monitorizare a
stagiilor de
practica,
planifica stagiile
de practica
impreuna cu
profesorii si

2.

Trainer extern

O lună

84

Studii superioare
peste 3 ani
experiență în
domeniul de
traineeship pe
care îl
gestionează.
Calificare în
domeniul în care
se realizează
instruirea
practică a
elevului.

responsabilii de
practica,
elaboreaza
orarul de
practica
conform
cerintelor
programei,
gestioneaza
materialele de
practica , tine
evidenta
participarii GT
la stagiile de
practica,
realizeaza
rapoarte de
progres si
rapoarte finale
de practica,
participa la
sedintele de
proiect,
realizeaza
raportul lunar de
activitate.
Este persoana
care lucrează cu
studenții pe
anumite teme /
materii; asigură
sesiunile de
traineeship în
spațiile
beneficiarului;
aduce bune
practici în
aplicarea
practica a
cunoștințelor
teoretice
dobândite de
studenți;
elaborează
programa de
traineeship și
metoda de
evaluare a
studenților
participanți;

oferă
profesorilor
materiale de
lucru specifice;
armonizează
procedurile de
lucru inovatoare
de traineeship
cu materiile
studiate de
studenți; țin
evidența
participării GT
la sesiunile de
traineeship;
participă la
ședințele de
proiect;
elaborează
raportul lunar de
activitate.
Condițiile generale care trebuie îndeplinite de o persoană perntru a putea participa la
concurs sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
f) îndeplinește condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de
corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.
Dosarul de concurs
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va
conţine, în mod obligatoriu, următoarele documente:
1. Formularul tip al instituției reprezentând cererea de înscriere la concurs
adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
3. Copii ale documentelor care să ateste nivelul studiilor efectuate şi ale altor ac te
care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condiţiilor specifice prevăzute pentru ocuparea postului;

4. Copie după carnetul de muncă și/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în
muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
5. Curriculum vitae;
6. Copii ale documentelor care să ateste experiența în domeniul de activitate
specific proiectului;
7. Cazierul judiciar;
8. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
9. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Înscrielile se fac din data de 04.10.2018 până la data de 17.10.2018 inclusiv, ora 15 la
sediul Universității de Arte din Tg-Mureș, str. Köteles Sámuel, nr.6, cod poștal 540057, jud.
Mureș, Tel. 0265-266281, Departamentul Resurse umane.

DATELE DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE CONCURS:
04.10.2018-17.10.2018, înre orele 9-15
18.10.2018, înre orele 9-15
18.10.2018, ora 15
24.10.2018, ora 9
24.10.2018, ora 16

- depunerea dosarelor de concurs
- selecția dosarelor de concurs
- afișare rezultate- selecție dosare
- susținere interviu
- afișare rezultate finale

Nr.
540057 Târgu-Mureş, str.Köteles S. nr.6
E- mail: uat@uat.ro

Tel/Fax: 0265-266281
http:// www.uat.ro

