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Concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar 

(perioadă determinată)  poziția 30 

 

 

 

Subiectul pentru Proba orală: prezentarea unui proiect de seminar 

 

 

TASK: Design a 30-minute remote / online teaching session of specialized vocabulary as part of a 2-hour 

academic practical course. In your session, include 2 original educational resources1: e.g. worksheets; 

video clips; electronic flashcards; etc. 

• Target group: Computer Science / Mathematics 2nd year undergraduates 

• English level: C1, cf. CEFR 

• Description of the procedure: candidates will be allotted 30 minutes for the presentation, and are 

expected to indicate its aims and objectives, to outline the lesson plan structure of the teaching unit 

it is intended as a stage of, and to focus on the 2 educational resources designed to introduce the 

specialized vocabulary.  

Teaching sessions will be followed by 15-minute Q&A sessions. 

• Expected results:  

1. 1 lesson plan for a 100 minute- (the 30-minute teaching session included) synchronous / 

asynchronous remote course (printed and electronic forms); 

2. 2 original educational resources: presentation and description. 

 

Teaching and Q&A sessions will be recorded.  

 

Afișat azi, 28.07.2020, ora 12.00     Președinte Comisia de concurs, 

Conf. univ. dr. DIANA COTRĂU 

 

 

 
1 Original = prepared by the candidates using existing apps/ tools 
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Barem evaluare proba orală 

 

 

• Calitatea și eficiența comunicării: coerența, logica și fluența prezentării 2.5p  

• Cunoștințele din domeniu: utilizarea unui registru adecvat, acuratețea, competența lingvistică 

2.5p 

• Calitatea și relevanța materialelor folosite: selectarea și folosirea adecvată a materialelor 

relevante pentru nevoile grupului țintă, autenticitatea materialelor 2.5p 

• Organizarea prezentării: pregătirea/planificarea prezentării, managementul timpului 2.5p 

 

 

 

TOTAL = 10 p  

 

 

 

 

 

Afișat azi, 28.07.2020, ora 12.00 

       

Președinte Comisia de concurs, 

Conf. univ. dr. DIANA COTRĂU 

 


