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Anexa nr. 3
la Metodologia de concurs pentru ocuparea
posturilor didactice şi de cercetare

FIŞA DE VERIFICARE
A ÎNDEPLINIRII STANDARDELOR MINIMALE
pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare
(adaptat în conformitate cu prevederile specifice fiecărui panel, elaborate la nivel naţional)

I DATE DESPRE CANDIDAT
NUMELE POTRA PRENUMELE Alexandra-Camelia, CNP

, Postul pentru

care se candidează ȘEF DE LUCRĂRI Disciplinele Proiecţii cartografice; Amenajarea
teritoriului și urbanism; Topografie, Poziţia în Statul de funcţii 22, Departamentul Cadastru și
Arhitectură, Facultatea de Construcșii, Cadastru și Arhitectură
Gradul didactic actual: // Poziţia în Statul de funcţii: // Disciplina: //
Departamentul: // Facultatea: // Universitatea: //
II DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE CONCURS
1. Studii universitare de licenţă şi masterat
Nr.
Instituţia de învăţământ superior Domeniul
crt.

Perioada

Titlul
acordat

Universitatea Babeș-Bolyai,
Facultatea de Geografie

Geomatică

10.2011-07.2013 Master/Analist GIS

1.

Universitatea Babeș-Bolyai,
Facultatea de Geografie

Cartografie

10. 2008-06.2011 Licențiat în geografie

2.

2. Studii universitare de doctorat
Nr.
crt.
1.

Instituţia organizatoare de
doctorat
Universitatea Babeș-Bolyai,
Facultatea de Geografie

Domeniul
Geografie
regională

3. Studii şi burse postdoctorale
1

Perioada

Titlul ştiinţific
acordat

10.2013-02.2017 Doctor în geografie

Nr.
crt.

Instituţia organizatoare

Domeniul

Perioada

Obs.

4. Grade didactice/profesionale
Nr.
crt.

Instituţia

Domeniul

Perioada

Titlul/funcţia didactică/
gradul profesional

III DATE PRIVIND ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR SPECIFICE
2. Lector universitar/şef lucrări
 deţine titlul ştiinţific de doctor;
 îndeplineşte standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice,
specifice funcţiei didactice de lector universitar/şef de lucrări, aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului potrivit art. 219 alin. (1) al Legii Educaţiei
Naţionale, legea 1/2011;
 a publicat minimum 3 lucrări (în extenso sau în rezumat) în reviste de specialitate sau
în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale;
 a elaborat cel puţin o carte de specialitate, publicată sub egida unor edituri recunoscute
naţional sau internaţional;
 a elaborat, cel puţin în formă electronică, un material didactic de specialitate pentru
uzul studenţilor;
 Satisface alte cerinţe, specifice fiecărei facultăţi/departament/centru, prevăzute în
metodologiile proprii acestora, aprobate de Senatul universitar, cerinţe care nu pot fi sub
nivelul standardelor minimale naţionale.
Realizat/nerealizat
Confirm prin prezenta că datele mai sus menţionate sunt reale şi se referă la propria
mea activitate profesională şi ştiinţifică.

Data: 21.08.2017

Candidat: POTRA Alexandra-Camelia

Verificat:
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Preşedinte comisie________________
Membrii comisiei_________________
_________________
_________________
________________
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