Institutul Limbii Române scoate la concurs 2 posturi de lector de limba română la:
1. Universitatea Carolină din Praga, Cehia, poziția 8 din Statul de funcții
2. Universitatea din Zagreb, Croația, poziția 10 din Statul de funcții
Perioada: determinată, de 12 luni de la data începerii activității la post în anul universitar 2019/2020, cu posibilitatea
prelungirii contractului, anual, până la maximum 36 de luni.
Descrierea posturilor:
Postul de lector de limba română presupune promovarea limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei românești prin:
activităţi didactice (curs, seminar, laborator, consultații, examene, elaborarea de materiale didactice, traduceri etc.),
de cercetare ştiinţifică (participări/organizări de manifestări științifice, îndrumarea și coordonarea studenților etc.),
precum și prin organizarea și participarea la alte activităţi profesionale și culturale în comunitatea academică.
Candidații trebuie să îndeplinească toate cerințele generale și specifice ale postului pentru care candidează.
Cerințe generale: Candidaţii trebuie să fie cadre didactice, titulare într-o instituţie/ unitate de învăţământ românească
acreditată sau autorizată, să aibă o vechime la catedră de minimum 2 ani și să fie eligibili conf. Art.9 (3) al
Metodologiei privind recrutarea și selecția lectorilor, aprobată prin OMEN 5076/2014.
Cerinţe specifice:
1. Universitatea Carolină din Praga, Cehia
- diplome de licență și master în filologia română
- vorbitor nativ de limbă română
- interes academic în lingvistica românească
- experiență în predarea limbii române
- cunoașterea limbii engleze sau a unei alte limbi la nivel de minim B1
- cunoștințele minime de limbă cehă constituie un avantaj
2. Universitatea din Zagreb, Croația
- masterat/ studii aprofundate în domeniul filologiei
- constituie un avantaj experiența în predarea limbii române pentru străini
Proba I- Evaluarea dosarelor de concurs
a. 15 octombrie - 18 noiembrie depunerea dosarelor în format tipărit şi electronic, la sediul Institutului Limbii Române,
direct sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat
b. 19 noiembrie evaluarea dosarelor și afișarea rezultatului
c. 20 - 21 noiembrie depunerea contestațiilor
d. 22 noiembrie rezolvarea și afisarea rezultatelor la contestații
Proba a II-a- Interviu
e. 26 noiembrie susținerea interviului și afișarea rezultatului
f. 27 - 28 noiembrie depunerea contestațiilor
g. 29 noiembrie afișarea rezultatelor
Concursul se consideră finalizat după desemnarea de către universitatea a lectorului de limba română dintre candidaţii
admiși.
Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale de concurs, în scris, la sediul
I.L.R., în termen de 48 de ore de la anunțarea rezultatelor.
Afişarea rezultatelor: www.ilr.ro.
Relaţii suplimentare: Institutul Limbii Române, Bucureşti, str. Caransebeş nr. 1, et. 7, sector 1, CP 012271;
telefon 021/3110631; e-mail: resurseumane@ilr.ro.

