RAP
PORT (rezu
umat)
o
prrin concurss a postuluii de Șef Lucrări, pozițția 26, din statul
s
de fu
uncțiuni al
privind ocuparea
d
departamen
ntului Ingiineria Mateerialelor și Fabricației,
U
Universitate
ea Politehniica Timișoaara
Subsemnattul, conf. dr.
d ing. Bogdan RAD
DU, președinnte al comisiei de con
ncurs pentrru ocupareaa
postului dde Șef Lucrări, poziția 26, diin statul dde funcțiunni al deparrtamentului Ingineriaa
Materialellor și Fabrricației, Uniiversitatea Politehnica
P
Timișoara, numită prin decizia nrr. 31/112/C
C
din 03.01.22018, prezinnt rezumatuul raportuluii de sinteză privind dessfășurarea cooncursului.
Postul carre constituie obiectul concursuluui a fost publicat
p
în Monitorul Oficial nr. 1647 dinn
24.11.20177.
Comisia dee concurs a fost alcătuiită din:
Președintee: conf. dr. ing.
i
Bogdann RADU, Universitatea
U
a Politehnciia Timișoaraa,
Membrii ccomisiei:
Ș.L. dr. ingg. Mircea BURCĂ,
B
Unniversitatea Politehncia
P
Timișoara,,
Ș.L. dr. ingg. Daniel ȚU
UNEA, Uniiversitatea Politehncia
P
Timișoara,
Ș.L. dr. ingg. Doru DU
UMBRAVĂ, Universitaatea Politehnncia Timișooara,
Ș.L. dr. ingg. Aurelian MAGDA, Universitate
U
ea Politehnccia Timișoaara.
La concurss s-a înscris un singur candidat,
c
în persoana ddoamnei Anamaria Ioaana FEIER
R.
1. Candidata îndeplin
nește conddițiile minim
male cerutee pentru po
ostul didactic de șef de luctări..
minim impuus pentru postul
p
de șef de lucrării în Universsitatea Polittehnica Tim
mișoara estee
Punctajul m
de 70 punccte, iar canddidata a acum
mulat un tottal de 468,556 puncte.
2. Prelegerrea publică a avut loc în data de 25.01.2018, ora 9:00, în sala 1155 SPM, canddidata fiindd
notată cu nnota 10,00 (zece).
3. Proba prractică de su
usținere a unei
u lecții dee curs cu o formație dee studenți s--a desfășuraat în data dee
25.01.20188, ora 10:000, în sala 115 SPM, can
ndidata fiindd notată cu nota
n 10,00 (zece).
(
4. Proba prractică de în
ndrumare a unei formaații de studeenți în efectuuarea unei lucrări
l
de laaborator s-aa
desfășurat în data de 25.01.20188, ora 12:000, în sala 1115 SPM, caandidata fiinnd notată cuu nota 9,600
(nouă și șaaizeci sutimii)
Pe baza celor menționnate mai suss, rezultă meedia la conccurs: 9,87 (n
nouă și opzeeci și șapte sutimi).
Președdinte: Conf. dr. ing. Bog
gdan Radu
Departtamentul Inggineria Matterialelor și Fabricației
Univerrsitatea Poliitehnica Tim
mișoara
Timișoara,, 30.01.20188

