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Departamentul de Inginerie Electrică 
 

ANUNŢ 
 

 Departamentul de Inginerie Electrică din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și 
Tehnologia Informației, Universitatea din Oradea, anunță scoaterea la concurs a disciplinelor din 
posturile didactice vacante din Statul de funcţii pentru anul academic 2021 – 2022, în vederea 
ocupării lor cu cadre didactice avȃnd funcţia de Șef lucrǎri asociat / asistent universitar asociat, 
după cum urmează:  

1. postului de șef de lucrări asociat poziția 22 din Statul de funcții al departamentului, pentru 

anul universitar 2021 – 2022, cu disciplinele: 

– Chestiuni speciale de electrotehnică (C + P); 

– Inovație și tehnologie (C + P); 

– Proiecte tehnologice inovative (C + P); 

2. postului de șef de lucrări asociat poziția 20 din Statul de funcții al departamentului, pentru 

anul universitar 2021 – 2022, cu disciplinele: 

– Microsisteme electromecanice (C + L); 

– Proiectarea sistemelor electrice industriale (C + L); 

– Sisteme electromecanice II (C);  

– Metode numerice (S + L); 

– Proiectarea sistemelor numerice (L); 

– Tehnologii cu microunde (L); 

– Teoria circuitelor electrice I (L); 

3. postului de asistent universitar asociat poziția 32 din Statul de funcții al departamentului, 

pentru anul universitar 2021 – 2022, cu disciplinele: 

– Compatibilitate electromagnetică (L + P); 

– Interfețe și periferice ale calculatoarelor (L + P); 

– Teoria câmpului electromagnetic (L); 

– Electrotehnică I (L); 

Concursurile vor avea loc în data de 14.09.2021 la ora 10 în Corpul de clădire C57 (campus 
2) sălile a, c, d. 

Concursul se va desfășura conform Metodologiei de concurs a Departamentului concursul 
constă în analiza dosarului pentru posturile de șef lucrări asociat și prelegere didactică pentru 
asistent asociat. 

 

Oradea, 09.09.2021      Director de departament, 
       prof.univ.dr.ing.habil. Francisc – Ioan HATHAZI 
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