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ANUNȚ CONCURS 

 
pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante publicate în Monitorul Oficial 

partea a III-a, nr. 782 din data de 24.11.2020 

 

de UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ 

 

Facultatea de Arte în Limba Română 

  

Departamentul de teatru, arte vizuale și media 

 

Conferențiar universitar, poziția nr. 23, disciplinele: Management și marketing. 

Managementul proiectului cultural/ Etică, integritate academică și dezvoltare profesională, 

opțional. Politici și proiecte culturale europene. 

 

 

Facultatea de Arte în Limba Maghiară 

  

Departamentul de teatru, arte vizuale și media 

 

  Conferențiar universitar, poziția nr. 18, disciplinele: Atelier de creație a autorului 

dramatic. Tehnica rescrierii scenice. Teatrul universal și artele spectacolului. Teatrul universal 

și artele spectacolului. Istoria teatrului universal și a artelor spectacolului. 

Conferențiar universitar, poziția nr. 21, disciplinele: Legislația audiovizuală și etica 

profesională. Metode de cercetare în media vizuală. Drepturi de autor în media. 

Lector universitar, poziția nr. 43, disciplinele: Prelucrarea imaginii pe calculator (soft-

uri). Istoria și analiza imaginii. Media digitală și fotografia. Limbajul plastic. Atelier de 

fotojurnalism și imagine. Publicitatea în societatea digital. Media global/media locală 

Introducere în teoria multimedia. Multimedia și journalism online. Radio și telejurnalism. 

Atelier multimedia și jurnalism online. Atelier tv. 

 

 

Institutului de Cercetări teatrale și Multimedia 

Linia română și maghiară 

 

Cercetător științific grad II, poziția, nr. 2, disciplinele planul de învățământ/ 

domeniul postului de cercetare: Istoria teatrului românesc. 

Cercetător științific grad II, poziția, nr. 3, disciplinele planul de învățământ/ 

domeniul postului de cercetare: Istoria teatrului maghiar. 
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Actele necesare, criteriile de înscriere și modul de desfășurare a concursurilor sunt 

prevăzute de Legea nr. 1/05.01.2011 Legea educației naționale cu modificările ulterioare, 

Hotărâre nr. 457/04.05.2011, Metodologia-cadru pentru ocuparea posturilor didactice și de 

cercetare, Metodologia proprie și de Hotărârea Senatului/Biroului Senatului Universității. 

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0265-266281 sau la adresa Universității de Arte 

din Tîrgu-Mureș, str. Köteles Sámuel nr. 6. 

 

 

 

 
 

  


