ANUNȚ PUBLIC
DE SELECȚIE A LECTORILOR DE CURS CARE VOR ASIGURA PREGĂTIREA
CERCETĂTORILOR ÎN DINAMICĂ NELINIARĂ
DIN CADRUL PROIECTULUI:
„Cooperare transfrontalieră pentru o dezvoltare regională durabilă prin instruirea în comun a
cercetătorilor în dinamica neliniară”
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: Universitatea din Oradea – Facultatea de Științe
Economice, str. Universității, nr.1;
Ordonator de credite: Rectorul Universtiății din Oradea;
Tipul procedurii: Procedura publică de selecție;
Sursa de finanțare: Fonduri Nerambursabile aprobate în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră România-Ungaria;
Servicii contractate: Cursuri universitare de pregătire a cadrelor didactice în dinamică neliniară
respectiv în teoria fractalilor, teoria haosului și teoria jocurilor;
Criterii specifice de selecție a lectorilor de curs:
Criteriile specifice de selecție sunt organizate pe trei domenii astfel:
a) pentru lectorul de curs care va susține cursul de Teoria Fractalilor:
Condiții specifice:
- să dețină gradul didactic universitar de conferențiar sau profesor, pe bază de adeverință
eliberată de universitatea unde deține calitatea de angajat sau profesor consultant după caz;
- să aibă publicate un număr minim de trei articole în reviste cotate ISI în domeniul de
competență în care este specialist pe bază de listă de lucrări și pe bază de lucrări listate din
jurnalele unde au fost publicate lucrările cotate ISI;
- să aibă un număr de cinci lucrări publicate în baze de date internaționale, pe bază de liste de
lucrări și pe bază de lucrări listate din bazele de date unde au fost publicate indexate BDI;
- să dețină cursul de teoria fractalilor editat în formă electronică, atât în limba română cât și în
limba engleză;
- să de-a o declarație pe propria răspundere, sub semnătură privată, că este de acord să editeze
cursul de teoria fractalilor împreună cu echipa de cercetători care vor participa la acest curs;
b) pentru lectorul de curs care va susține cursul de Teoria Haosului:
Condiții specifice:
- să dețină gradul didactic universitar de conferențiar sau profesor, pe bază de adeverință
eliberată de universitatea unde deține calitatea de angajat sau profesor consultant după caz;
- să aibă publicate un număr minim de trei articole în reviste cotate ISI în domeniul de
competență în care este specialist pe bază de listă de lucrări și pe bază de lucrări listate din
jurnalele unde au fost publicate lucrările cotate ISI;
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să aibă un număr de cinci lucrări publicate în baze de date internaționale, pe bază de liste de
lucrări și pe bază de lucrări listate din bazele de date unde au fost publicate indexate BDI;
- să dețină cursul de teoria haosului editat în formă electronică, atât în limba română cât și în
limba engleză;
- să de-a o declarație pe propria răspundere, sub semnătură privată, că este de acord să editeze
cursul de teoria haosului împreună cu echipa de cercetători care vor participa la acest curs;
Valoarea estimată a serviciilor de pregătire academică: 5.000 euro brut/curs de pregătire
profesională;
Durata de depunere a ofertelor: 15 iulie 2011 – 30 iulie 2011, orele 15,00;
Durata serviciilor de pregătire academică: 1 luna cu organizare modulară pentru fiecare curs
de pregătire asigurat;(48 ore/curs)
Alte cerințe specifice:
a) cu fiecare lector de curs selectat prin procedura de selecție publică se va încheia un contract
individual de muncă, conform reglementărilor legale în vigoare, referitoare la Codul Muncii;
b) fiecare lector de curs va prezenta oferta sa financiară, împreună cu documentele doveditoare
pentru criteriile specifice de selecție, în plic închis care se va depune pe adresa: Universitatea
din Oradea, Facultatea de Științe Economice, Catedra de Finanțe-Contabilitate, cu mențiunea:
”Pentru procedura de selecție publică a lectorilor de curs în dinamică neliniară”;
c) un lector de curs nu poate depune ofertă decât pentru un singur curs. Orice lector de curs cu
două sau mai multe oferte este declarat neconform și oferta va fi respinsă. Nu pot depune
oferte persoane juridice.
-

Pentru detalii suplimentare adresati-vă departamentului de Resurse Umande din cadrul
Universității din Oradea, 0040 0259 408276.

MANAGER DE PROIECT
Conf. univ. dr. Marcel Boloș
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