ANEXA Nr. 4

INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI
Denumire câmp

Descriere

Facultatea
Departamentul
Poziția în statul de funcții
Funcția
Disciplinele din încărcătura postului/ ariile
de cercetare, așa cum figurează în statul de
funcții

Litere
Limba maghiară și lingvistică generală
11
Asistent universitar
1. Introducere în lingvistică (LLM1001)
2. Limba maghiară (LLM1024, LLM1124, LLM1221, LLM2024,
LLM4124, LLM4221)
3. Lingvistică cognitivă (LLM1025)
4. Semiotica și știința limbajului (LLM6002 )
Filologie
Postul este destinat candidaților cu preocupări în domeniul
limbii maghiare contemporane, respectiv al predării limbii
maghiare. Se aşteaptă din partea candidaţilor să aibă cunoștințe
solide în următoarele domenii: lingvistică generală, gramatica
limbii maghiare, lingvistică cognitivă, textologie, precum şi o
bună orientare privind metodologii de cercetări lingvistice.

Domeniul științific
Descrierea postului scos la concurs

De asemenea candidatul trebuie să dețină diplomă de doctor în
filologie și să aibă publicații de specialitate privind domeniul
disciplinelor în încărcătura postului.
Deoarece limba de predare este maghiară, candidatul trebuie să
deţină o diplomă de licenţă care să ateste că are pregătire în
lingvistică în limba maghiară.

Atribuții

Predarea de seminarii la specializările maghiară A, B şi mono
specializare, nivel licență pentru următoare discipline:
Introducere în lingvistică, Limba maghiară, Lingvistică
cognitivă, Semiotica și știința
Alte activități:
• Activitate de cercetare și de publicare în domeniul
filologie, limba maghiară
• Consultații
• Îndrumare ştiinţifică a lucrărilor de licenţă
• Evaluare studenți
• Organizarea
sau
participarea
la
conferinţe,
simpozioane, congrese, naţionale şi internaţionale
• Organizarea şi îndrumarea de cercuri ştiinţifice
studenţeşti

•

Data și ora susțineriiprelegerii/ probei orale
Locul susținerii prelegerii/ probei orale
(adresa Facultății/ Institututului și sala)
Probele de concurs, data, ora și locul de
susţinere a acestora(adresa Facultății/
Institututului și sala)

Participare la acţiuni de organizare, management al
instituţiei

8. IULIE 2021, ora 10
Facultatea de Litere
str. Horea nr. 31, Cluj
Sala 240
Concursul constă în
1.

evaluarea dosarului individual;

2.

susținerea unei probe orale;

3.

susținerea unei probe scrise.

Proba 1 – evaluarea dosarului individual: 08.07.2021, orele 9.00.
(Facultatea de Litere, UBB, Sala 240, Str. Horea nr. 31)
Proba 2— Probă orală: prezentarea unui proiect de seminar: 8.
iulie 2021, orele 10. (Facultatea de Litere, UBB, Sala 240, Str.
Horea nr. 31)
Proba 3 – Probă scrisă: 8. iulie 2021, orele 11. (Facultatea de Litere,
UBB, Sala 240, Str. Horea nr. 31)
Dosarul individual, proba orală și proba scrisă contează în
proporții egale la nota finală acordată în referatul individual de
apreciere întocmit de fiecare membru al comisiei de concurs.
Concursul se va desfășura în limba maghiară.
Comisia de concurs stabilește, pe baza tematicii și bibliografiei
de concurs, tema probei orale și o comunică candidaților cu 48
de ore înaintea susținerii probei, prin e-mail și prin afișarea la
avizierul și pe pagina web a facultății.
Tematica și bibliografia probelor de concurs

PROBA 2: probă orală: prezentarea unui proiect de seminar (în
limba maghiară).
PROBA 3: probă scrisă (în limba maghiară)
Tematică:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Limba și vorbirea
Sistemul lexical al limbii
Sistemul morfologic și sintactic al limbii
Funcțiile limbii
Schimbarea limbii
Teoria şi tipologia semnelor la Ch. S. Peirce
Lingvistică şi semiotică: Ferdinand de Saussure,
Charles W. Morris
8. Tipologia semnelor lingvistice

9. Sensurile denotative şi conotative. Latura afectivă a
sensurilor lingvistice.
10. Natura simbolurilor. Reprezentările simbolice.
Bibliografie:
Bańczerowski Janusz: A kognitív nyelvészet alapelvei. Magyar
Nyelvőr (1999) 123: 78–87.
(http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1231/123107.htm)
Horányi Özséb – Szépe György: A jel tudománya -Szemiotika.
General Press Kiadó, 2005.
Jung, Carl Gustav: Az ember és szimbólumai. Göncöl Kiadó,
1993. 17–104.
Kálmán László – Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba.
Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2005
Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Budapest,
Akadémiai Kiadó, 2011
Pléh Csaba: A szimbólumfeldolgozó gondolkodásmód és a
szimbólumfogalom változatai/változásai: Kapitány Ágnes –
Kapitány Gábor (szerk.): Jelbeszéd az életünk. A
szimbolizáció története és kutatásának módszerei. Budapest,
Osiris-Századvég, 1995. 149–171.

Descrierea procedurii de concurs

1.
2.
3.

Evaluarea dosarului individual
Susținerea unei probe orale: prezentarea unui proiect
de seminar în limba maghiară (Proba 2)
Susținerea unei probe scrise din tematica si bibliografia
de concurs în limba maghiară (Proba 3)

Director de department
Prof. univ. dr. Benő Attila

