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INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI 

Denumire câmp Descriere 
Facultatea Litere 
Departamentul Limbi și Literaturi Romanice 
Poziția în statul de funcții 17 
Funcția lector doctor 
Disciplinele din încărcătura postului/ ariile 
de cercetare, așa cum figurează în statul de 
funcții 

LLF2121*, LLF2221 Limbă franceză contemporană 2 (CP1 gramatică-
retroversiuni) 
LMF1215* Scriere creativă 
LLF4161, LLF4261 Literatură, cultură şi civilizaţie franceză 3 (sec. XIX) 
LLF5125* Experimente scripturale 
LLF6126* Interferențe artă-literatură 

Domeniul științific Filologie 
Descrierea postului scos la concurs Postul vizează completarea necesarului de cadre didactice la 

filiera de limba și literatura franceză, pentru axa Literatură din 
programul de licență și pentru programul masteral Literatură și 
civilizație – dialog intercultural în spațiul francofon. Postul este 
centrat pe literatura și estetica franceză a secolului al XIX-lea, 
domeniu esențial în parcursul oricărui student al filierei, dar 
pentru care Departamentul de Limbi și Literaturi Romanice nu 
mai are specialiști. Postul include curs și seminar obligatoriu la 
licență și două cursuri și seminarii opționale, toate centrate pe 
estetica și istoria literară a secolului al XIX-lea francez, alături 
de cursuri practice.  

Se preferă candidați cu competenţe şi experienţă acumulată în 
domeniul literaturii franceze, cu accent pe secolul al XIX-lea. 
Candidatul ales va asigura predarea cursurilor și seminariilor, 
va îndruma lucrări de licență în domeniul postului. 
Departamentul are nevoie de specialişti tineri care să asigure 
predarea acestor materii și care să modernizeze conținuturile și 
abordarea. 

Este obligatorie deținerea diplomei de doctor în filologie. 

Candidaţii trebuie să fie absolvenți ai specializării Franceză 
(atestată prin acte de studii, certificat lingvistic DELF C1 sau C2 
sau certificate atestând studii în țara/limba respectivă pe o 
durată cumulată de cel puțin 9 luni), şi palmaresul ştiinţific în 
strânsă concordanţă cu disciplinele din postul pentru care 
candidează. Probele de concurs vor fi susținute în limba 
franceză. Candidații trebuie să satisfacă toate cerinţele 
privitoare la activitatea ştiinţifică prevăzute în standardele 
Universităţii „Babeş-Bolyai”. Comisia internă a facultății va 



filtra candidaturile care nu îndeplinesc condițiile de 
admisibilitate, dând aviz negativ. 

Atribuții Pregătirea și predarea cursurilor, seminariilor și cursurilor practice 
din norma didactică, îndrumarea lucrărilor de licență, tutorat, 
încadrarea unor activități extracurriculare cu studenții, participare la 
activitățile științifice ale Departamentului. 

Data și ora susțineriiprelegerii/ probei orale 26 ianuarie 2023, ora 9.00 
Locul susținerii prelegerii/ probei orale 
(adresa Facultății/ Institututului și sala) 

Sala Auger, Facultatea de Litere 
str. Horea 31, Cluj-Napoca 

Probele de concurs, data, ora și locul de 
susţinere a acestora(adresa Facultății/ 
Institututului și sala) 

Concursul constă în  
1. evaluarea dosarului candidatului, în data de 26.01.2023, 

sala Auger, Facultatea de Litere 
2. prelegere/ probă orală în data de 26.01.2023, ora 9.00, 

etc. sala Auger, Facultatea de Litere 
Proba orală constă în susținerea unui curs de 30 minute, în 
limba franceză, din tematica de mai jos, urmat de o sesiune de 
întrebări din partea comisiei și/ sau a publicului. Tema 
prezentării probei orale va fi stabilită de comisia de concurs și 
comunicată candidaților cu 48 de ore înainte susținerii probei 
prin email și prin afișarea pe pagina web a facultății, cu 
menționarea datei și orei afișării, sub semnătura președintelui 
comisiei de concurs). 
În evaluare, 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 sau de cercetare. 

Tematica și bibliografia probelor de concurs Tematică: 
-Definirea curentelor literare: romantism, realism, simbolism, 
naturalism, decadentism. 
-Evoluţia formelor melancoliei: de la „mal du siècle” la „ennui”, 
„spleen” şi angoisă 
-Modernitatatea literară: Baudelaire şi Flaubert 
Bibliografie: 
-Becker, Colette, Lire le réalisme et le naturalisme, Dunod, 1985. 
-Bonneville, Georges, Les fleurs du mal. Baudelaire, Hatier, 1987. 
-Gaultier, Jules de, Le Bovarysme: essai sur le pouvoir d'imaginer 
(1902); rééd., suivi d’une étude de Per Buvik, Le Principe 
bovaryque (2006), Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 
«Mémoire de la critique», Paris, 2006. 
-Marchal, Bertrand, Lire le symbolisme, Dunod, 1993. 
-Richard, Jean-Pierre, Etudes sur le romantisme, Seuil, 1970. 
-Rincé, Dominique, La littérature française du XIXe siecle, PUF, 
1986. 



Descrierea procedurii de concurs Informaţiile privitoare la concurs vor fi publicate pe site-ul UBB 
(www.ubbcluj.ro, secțiunea Posturi didactice perioadă 
nedeterminată) şi la avizierul Departamentului de limbi și literaturi 
romanice. 
Evaluarea dosarelor candidaţilor reprezintă 75% din nota finală 
propusă prin referatul individual de apreciere întocmit de fiecare 
membru al comisiei de concurs. În evaluarea activităţii ştiinţifice se 
va ţine cont de calitatea publicaţiilor în raport cu exigenţele 
disciplinelor prevăzute în norma didactică, precum şi de 
concordanţa dintre tematica publicaţiilor şi domeniile vizate de 
post. Pentru departajare, în afara standardelor minimale prevăzute 
de UBB pentru poziţia de lector universitar, comisia va ţine cont de 
experienţa candidaţilor pe fiecare palier al normei postului: 
predare, cercetare şi capacitatea de a atrage fonduri prin implicarea 
în granturi şi programe de cercetare, administraţie şi organizare 
instituţională. 
Prelegerea reprezintă 25% din nota finală. 
 
Proba 1 - evaluarea dosarului candidatului/candidaților  

Proba 2 - prelegere pe un subiect relevant pentru postul scos la 
concurs, ales de comisie din tematica anunțată și comunicat 
candidaților cu 48 de ore înaintea probei. 

Prelegerea se susţine la data de 26 ianuarie 2023, ora 9.00, la 
Facultatea de Litere, str. Horea nr. 31, sala Auger, pentru primul 
candidat, apoi orele 10.00 etc., pentru următorii, în ordine alfabetică. 
Fiecare candidat va susține o prelegere de 30 de minute, pe subiectul 
ales de comisie din tematica anunțată. Prelegerea va fi urmată de o 
sesiune de întrebări adresate candidatului de către comisie, cu 
referire la prelegerea prezentată, la dosarul candidatului și/sau la 
planul de carieră al acestuia. 
 
Rezultatul concursului va fi comunicat candidaților în data de 26 
ianuarie 2023, prin afișare la departament și pe pagina web a 
facultății. 

 

Director de departament 

 

http://www.ubbcluj.ro/

