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INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI 

Denumire câmp Descriere 

Facultatea LITERE 

Departamentul LITERATURĂ COMPARATĂ 

Poziția în statul de funcții 3 

Funcția PROFESOR 

Disciplinele din încărcătura postului/ ariile 

de cercetare, așa cum figurează în statul de 

funcții 

Licență, predare în limba română: LLK3109 și LLK3209  

Geografii literare, LLK4112 Curs de literatură universală şi 

comparată: Ideea de roman în secolul al XIX-lea, LLK4212 
Ideea de roman în secolul XIX, LLY4014 Curs de literatură 

comparată: Identităţi şi alterităţi feminine. 

Master, predare în limba română: LMR2223 Imaginarul 

feminităţii 

Domeniul științific FILOLOGIE 

Descrierea postului scos la concurs  

Postul de profesor vacant, aflat pe poziția 3 în Statele de funcții 
ale Departamentului de Literatură Comparată, include cursuri și 

seminare de literatură comparată pentru nivel licență și master, 

cu predare în limba română, și se înscrie în traiectoria de 
cercetare (TCD).  

Cursurile și seminarele de „Geografii literare” și, respectiv,  

„Literatură universală şi comparată: Ideea de roman în secolul al 

XIX-lea” se adresează studenților de anul II de la secția de 
Literatură universală și comparată, având drept obiectiv 

consolidarea competențelor de analiză și sinteză critică și 

comparatistă. Cursul de trunchi comun „Literatură comparată: 
Identităţi şi alterităţi feminine” îi familiarizează pe studenții de 

anul II (toate secțiile) cu metodele literaturii comparate și 

aprofundează câteva teme comparatiste canonice. „Imaginarul 
feminității” dezvoltă cunoștințele masteranzilor despre imaginar 

și le dezvoltă capacitatea de analiză culturală și intermedială. 

Candidații trebuie să dețină diploma de doctor în filologie și să 

satisfacă toate cerinţele privitoare la activitatea ştiinţifică, aşa 
cum sunt prevăzute de către standardele Universităţii „Babeş-

Bolyai” și ale Facultății de Litere pentru posturile de profesor. 

Candidații trebuie să aibă palmaresul științific în concordanță cu 
domeniul științific Filologie și cu descrierea postului, precum și 

cu cerințele de cercetare suplimentare prevăzute la UBB în cazul 

traiectoriei de cercetare. 

 

Atribuții Normă didactică (traiectoria de cercetare - TCD): 

9,75 ore convenționale săptămânal, la care se adaugă un total 

anual de 330 de ore de alte activități constând în: pregătire și 

susținere examene, tutorat academic, consultații, îndrumare de 
activități și lucrări științifice ale studenților, masteranzilor și 

doctoranzilor. 

Activitate administrativă:  



elaborarea syllabilor disciplinelor predate, a programelor 

analitice şi a fişelor disciplinei; completarea datelor cu privire la 
activitatea de predare și cercetare pe platformele și în 

documentele universității, facultății și departamentului 

Activitatea de cercetare: 
participare la și organizare de manifestări științifice în 

conformitate cu cerințele universității și ale facultății cu privire 

la activitatea științifică; o activitate susținută de cercetare, cu 

diseminare în publicații indexate internațional și în volume 
științifice publicate la edituri prestigioase 

Prestigiu științific: 
buna reprezentare individuală și a colectivului de Literatură 
Comparată în comunitatea academică 

 

Data și ora susțineriiprelegerii/ probei 

orale 

30.07.2020, ora 11:00,  

https://zoom.us/j/97493042854?pwd=WWsxaGJFN1N2SlpvVV

Jab2l4SW9JQT09 

Meeting ID: 974 9304 2854 

Passcode: 652267 

Locul susținerii prelegerii/ probei orale 

 

 

Facultatea de Litere, str. Horea 31 

sala 211 

https://zoom.us/j/97493042854?pwd=WWsxaGJFN1N2SlpvVV

Jab2l4SW9JQT09 

Meeting ID: 974 9304 2854 

Passcode: 652267 

Probele de concurs, data, ora și locul de 

susţinere a acestora 
 Concursul constă în: 

 Proba 1: evaluarea dosarelor candidaților - 30.07.2020, 
Facultatea de Litere, str. Horea 31, cab. 211, ora 10:00 

 Proba 2: prelegere/ probă orală. Candidații susțin o prelegere 

publică în limba română pe un subiect relevant pentru postul 
scos la concurs, ales de candidați din tematica anunțată -  

30.07.2020, Facultatea de Litere, str. Horea 31, cab. 211, ora 

11:00 

  

Tematica și bibliografia probelor de 

concurs 

Tematică: 

1. Ideea de roman - problematizări istorice 

2. Transmedialitatea și ficțiunea de tip literar 
3. Analiza identității de gen în literatura comparată 

4. Crizele literaturii comparate 

 

Bibliografie (se acceptă orice ediție): 
Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the 

Origin and Spread of Nationalism 

Mihail Bahtin, Probleme de literatură și estetică 
Antoine Compagnon, Antimodernii 

Ursula K. Heise (ed.), Futures of Comparative Literature 

Linda Hutcheon, A Theory of Adaptation 
Niklas Luhmann, Iubirea ca pasiune 

Franco Moretti, Atlas of the European Novel 1800-1900 

Christine de Pizan, Cartea Cetății doamnelor 
Mihai Pop (ed.), Ce este literatura? Școala formală rusă 

Marie-Laure Ryan și Jan Noel Thon, Storyworlds Across Media. 

Towards a Media-Conscious Narratology 



Galin Tihanov, The Birth and Death of Literary Theory 

Hans Vaihinger, Filosofia lui „ca și cum” 
 

 

Descrierea procedurii de concurs Proba 1: În evaluarea dosarelor, competențele candidaților 

sunt evaluate după cum urmează: dosarul candidatului 
prezentând realizările profesionale ale acestuia contează în 

proporție de 75%, iar susținerea prelegerii publice/ probei 

orale deține o pondere de 25% din nota finală propusă prin 
referatul individual de apreciere întocmit de fiecare 

membru al comisiei de concurs. În evaluarea activității 

științifice se va ține cont de calitatea publicațiilor și 
contribuțiile candidaților în raport cu exigențele prevăzute 

în norma didactică, pentru traiectoria de cercetare.  

Proba 2: Candidații vor susține câte o prelegere de 30 de 

minute, pe un subiect relevant pentru postul scos la 
concurs, ales de către candidați din tematica anunțată. 

Fiecare prelegere va fi urmată de o sesiune de 15 minute de 

întrebări din partea comisiei și/ sau a publicului. 
Toate informațiile legate de acest concurs pe post pe 

durată nedeterminată vor fi publicate pe site-ul specializat 

al MEC (http://jobs.edu.ro/ ). 
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