Nr. 67/18.07.2019
Institutul Limbii Române scoate la concurs 9 posturi de lector de limba română la:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Universitatea "V. Brusov" din Erevan, Armenia
Universitatea din Zagreb, Croația
Universitatea din Leipzig, Germania
Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz, Germania
Universitatea din Regensburg, Germania
Universitatea din Padova, Italia
Universitatea “Adam Mickiewicz” din Poznan, Polonia
Universitatea Comenius, Bratislava, Slovacia
Universitatea El Manar din Tunis, Tunisia.

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, cu
excepția postului de la Universitatea din Regensburg, unde contractul poate fi prelungit până la
maximum 24 de luni.
Descrierea posturilor:
Postul de lector de limba română presupune promovarea limbii, literaturii, culturii ş i civilizaţ iei
românești prin: activităţ i didactice (curs, seminar, laborator, consultații, examene, elaborarea de
materiale didactice, traduceri etc.), de cercetare ş tiinţ ifică (participări/organizări de manifestări
științifice, îndrumarea și coordonarea studenților etc.), precum și prin organizarea și participarea
la alte activităţ i 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 "V. Brusov" din Erevan, Armenia
cunoașterea limbii engleze;
cunoștințe de operare pe calculator;
abilități de comunicare, cercetare, îndrumare și organizare;
constituie un avantaj cunoașterea limbii armene sau a unei alte limbi străine.
2. Universitatea din Zagreb, Croația
- masterat/ studii aprofundate în domeniul filologiei;
- constituie un avantaj experiența în predarea limbii române pentru străini.
3. Universitatea din Leipzig, Germania
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- doctorat în filologie;
- cunoașterea limbii germane, minim nivel B2;
- experiență în învățământul universitar (predarea limbii, literaturii și civilizației române, precum
și în domeniul comunicării interculturale), de preferință în spațiul germanofon;
-deschidere, creativitate, flexibilitate și capacitate de a lucra în echipă.
4. Universitatea „Johannes Gutenberg” din Mainz, Germania
- cadru didactic universitar;
- absolvent de filologie, cu specializare într-o limbă romanică;
- doctorat în lingvistică (limbă romanică);
- cunoașterea limbii germane, cel puțin nivel B2;
- experiență în proiecte de cercetare și dezvoltare, inclusiv în domeniul didacticii limbilor
străine;
- experiență în predarea limbii, literaturii și civilizației române pentru străini la o universitate din
străinătate, de preferință în spațiul german.
5. Universitatea din Regensburg, Germania
- vorbitor nativ de limbă română;
- cunoștințe bune sau foarte bune pentru limba germană;
- constituie un avantaj deținerea titlului de doctor.
6. Universitatea din Padova, Italia
- cadru didactic universitar;
- cunoașterea limbii italiene la nivel profesionist;
- constituie avantaje deținerea de competențele în traductologie, istoria traducerii și relații
culturale italo-române.
7. Universitatea “Adam Mickiewicz” din Poznan, Polonia
- licențiat în filologie, specializarea limba și literatura română;
- doctorand sau doctor în filologie;
- cunoașterea unei limbi străine la nivel avansat (de preferat, limba engleză);
- constituie avantaj experiența didactică în predarea limbii române pentru străini.
8. Universitatea Comenius, Bratislava, Slovacia
- absolvent de limba și literatura română, cu doctorat în filologie;
- experiență în predarea limbii române ca limbă străină (la o universitate din străinătate);
- cunoașterea unei limbi de circulație internațională;
- competențe de comunicare interpersonală: originalitate în procesul didactic, capacitate de
motivare a studenților, interes pentru dezvoltarea dialogului intercultural româno-slovac.
9. Universitatea El Manar din Tunis, Tunisia:
- cunoașterea limbii franceze, arabe sau engleze.
Lista documentelor din dosarul de concurs:
Dosarele de concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, în ordinea dată, documentele prevăzute
de art. 7 din OMEN 5076/2014:
a) opis al documentelor cuprinse în dosar, semnat de candidat;
b) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, conform Anexei 1 din OMEN 5076/2014;
c) copie a documentului de identitate;
d) copie a certificatului de căsătorie sau alt document care face dovada schimbării numelui, dacă
este cazul;
e) adeverinţă medicală cu menţiunea „apt pentru muncă”;
f) adeverinţe privind statutul de titular al candidatului într-o instituţie/unitate de învăţământ
acreditată/autorizată şi privind vechimea în învăţământ;
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g) copii ale diplomelor de studii: licenţă, masterat, doctorat, postdoctorat; în cazul în care acestea
au fost obţinute în străinătate, vor fi însoţite de documente privind recunoaşterea/echivalarea
acestora în România;
h) adeverinţă privind calitatea de doctorand, dacă este cazul;
i) adeverinţă privind gradul didactic, dacă este cazul;
j) copie a documentului privind gradul didactic, pentru candidații proveniți din mediul
preuniversitar;
k) curriculum vitae în format european;
l) lista lucrărilor de specialitate;
m) lista evenimentelor ştiinţifice, proiectelor de cercetare etc.;
n) certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină/document echivalent;
o) proiect de activitate didactică pentru un ciclu complet de studii de 3 ani și un rezumat al acestuia;
p) două recomandări, din care cel puţin una din partea unui reprezentant al instituţiei/unităţii de
învăţământ în care candidatul este titular.
q) alte documente, conform cerințelor particulare postului de lector pentru care candidează.
* Pentru Universitatea din Regensburg, candidații vor depune și foaia matricolă, precum și o
scrisoare de motivație, cuprinzând și propunerea unor proiecte pentru lectorat.
** Actele menționate la pct. k), o) și p) vor fi redactate și depuse conform cerințelor metodologice.
Calendarul concursului:
Proba I- Evaluarea dosarelor de concurs
a. depunerea dosarelor în format tipărit şi electronic, pe CD sau DVD, la sediul Institutului Limbii
Române, direct sau prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat– 19.08.2019
b. evaluarea dosarelor- 20-21.08.2019
c. afișarea rezultatului- 21.08.2019
d. depunerea contestațiilor - 22-23.08.2019
e. afișarea rezultatelor finale 26.08.2019
Proba a II-a- Interviu
a. susținerea interviului și afișarea rezultatului - 27.08.2019
b. depunerea contestațiilor 28-29.08.2019
c. afișarea rezultatelor finale 30.08.2019.
Concursul se consideră finalizat după desemnarea de către universitatea din străinătate 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 se face pe site-ul 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.

Director general
Daiana-Theodora Cuibus
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