Cluj-Napoca, la 16 octombrie 2012

ANUNŢ
Stimaţi colegi,
În baza atribuţiilor conferite prin Carta Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca şi a
Organigramei Biroului pentru Relaţii Internaţionale (BRI) aprobată prin Hotărârea Senatului
UTCN nr. 43 / 31.08.2012, Consiliul de Administraţie anunţă concursurile pentru ocuparea
următoarelor poziţii:
1. Director Executiv BRI;
2. Consilier pentru Relaţii Internaţionale;
3. Consilier pentru Francofonie;
Condiţiile de participare sunt următoarele:
1. Pentru funcţia de Director Executiv, candidaţii trebuie să fie angajaţi cu studii
superioare, cu norma de bază în UTCN, ca personal didactic-auxiliar sau nedidactic.
Trebuie să cunoască prevederile legale şi reglementările interne privind selecţia şi
monitorizarea studenţilor străini, precum şi procedurile pentru încheierea acordurilor
interuniversitare. Cunoaşterea avansată a limbii engleze este o condiţie de bază.
Experienţa în domeniul relaţiilor internaţionale la nivel universitar, precum şi
stăpânirea altor limbi străine este de dorit.
2. Pentru funcţia de Consilier pentru Relaţii Internaţionale, candidaţii trebuie să fie
cadre didactice cu experienţă, cu norma de bază în UTCN, dovedind o vastă activitate
anterioară în domeniul relaţiilor internaţionale. Cunoaşterea avansată a limbii
engleze (Proficient User, Common European Framework of Reference: Learning,
Teaching, Assessment) este strict necesară. Stăpânirea şi a altor limbi străine
reprezintă un avantaj.
3. Pentru funcţia de Consilier pentru Francofonie, candidaţii trebuie să fie cadre
didactice cu experienţă, cu norma de bază în UTCN, dovedind o activitate anterioară
susţinută pe linia francofoniei. Cunoaşterea avansată a limbii franceze este strict
necesară. Studii în Franţa sau în alte ţări de limbă franceză, precum şi cunoaşterea
limbii engleze sunt de dorit.
Candidaţii trebuie să prezinte până cel mai târziu în data de 29 octombrie 2012, sala 105 str.
Memorandumului 28, un dosar de candidatură care să conţină CV-ul în format Europass şi o
scrisoare de intenţie.
La prezentul anunţ este ataşată Organigrama Biroului pentru Relaţii Internaţionale.
Organizarea concursului:
1. Se va constitui o comisie de concurs propusă de Biroul Consiliului de
Administraţie. Preşedintele comisiei va fi prorectorul responsabil în domeniul
„Relaţii internaţionale, cooperare, educaţie continuă”.

2. Nu se face publică lista candidaţilor. Candidaţii care doresc, pot fi informaţi
asupra întregii liste de candidaturi pentru poziţia pe care doresc să o ocupe, cu
obligaţia păstrării confidenţialităţii.
3. Se va organiza un interviu cu toţi candidaţii în data de 31 octombrie 2012, în sala
103, str. Memorandumului 28, după o agendă anunţată cu minimum 48 ore în
avans.
4. Comisia va decide asupra persoanelor selectate pentru poziţiile susmenţionate, în
funcţie de experienţă şi de modul de prezentare la interviu.
5. Rezultatele vor fi anunţate prin e-mail fiecărui candidat.
6. Directorul Executiv BRI, Consilierul pentru Relaţii Internaţionale şi Consilierul
pentru Francofonie vor fi numiţi prin Ordin al Rectorului UTCN, după avizul
favorabil al Senatului UTCN.

Rector,
Prof. dr. ing. Aurel Vlaicu

