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ANUNł

Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, prin Institutul Limbii Române, organizează concurs
pentru ocuparea postului de lector de limba română de la Universitatea din Turku, Finlanda.
Cursurile de limba română vor fi susŃinute începând cu anul universitar 2009-2010.
Sunt acceptate candidaturile persoanelor care au cetăŃenie română, au absolvit o facultate de
filologie şi sunt titulare în universităŃi româneşti acreditate.
CandidaŃii vor fi punctaŃi Ńinându-se cont de calificarea universitară, titlul universitar, gradul
didactic, experienŃa în predarea limbii române pentru străini, cunoaşterea unei limbi de circulaŃie
internaŃională, activitatea didactică şi ştiinŃifică, participarea la proiecte universitare internaŃionale.
Dosarul de concurs va conŃine documente care să ateste îndeplinirea condiŃiilor de mai sus.
Obligatoriu, dosarul de concurs va conŃine următoarele documente:
(1) cerere de înscriere la concurs cu precizarea postului pentru care candidează; (2) fotocopie de pe
diploma de absolvire a facultăŃii; (3) curriculum vitae în format european –în limba română şi în limba
engleză; (4) lista de lucrări publicate şi extrase din studii reprezentative; (5) fotocopie de pe diploma de
masterat, de pe adeverinŃa care confirmă calitatea de doctorand sau de pe diploma de doctor în filologie;
(6) proiect în legătură cu activitatea pe care candidaŃii urmează să o desfăşoare – în limba română şi în
limba engleză; (7) aprobarea rectorului universităŃii de care aparŃine candidatul, conform formularului
ataşat - cu menŃiunea păstrării locului de muncă; (8) trei recomandări – în limba română şi în limba
engleză. CandidaŃii angajaŃi ai universităŃilor înfiinŃate după 1989 vor completa dosarul de concurs cu o
copie a actului normativ prin care e acreditată facultatea la care sunt titulari.
La cererea partenerului străin, candidaŃii trebuie să aibă diplomă de master în filologie şi să fie buni
cunoscători ai limbii engleze. Cunoaşterea limbii finlandeze constituie un avantaj.
Documentele de mai sus, îndosariate într-un dosar plic, pot fi depuse personal sau trimise prin postă
la sediul Institutului Limbii Române din Str. Caransebeş nr.1, et.7, Bucureşti, sector 1,
(tel.:021311.06.31, fax : 021311.06.32) până la data de 06.10.2008 (data poştei).
Dosarele nu se depun la Registratura Ministerului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului.
Pentru depunerea dosarelor şi informaŃii suplimentare, programul de lucru este:
Luni, MarŃi, Miercuri, Joi intre orele 10-14; Vineri între orele 10-13.
FacilităŃile financiare acordate de statul român, stipulate în H.G. nr.261/2008 al cărui text este
postat pe pagina de internet a Institutului Limbii Române, www.ilr.ro, constau într-o indemnizaŃie
lunară de 2000 EURO, impozabilă, şi o sumă lunară de 100 EURO, neimpozabilă.
Acest comunicat de presă poate fi consultat şi la adresele www.edu.ro şi www.ilr.ro.
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FORMULAR
CĂTRE: INSTITUTUL LIMBII ROMÂNE

Prin prezenta ………………………………………………..(denumirea instituŃiei
de
învăŃământ)
vă
comunicăm
acceptul
participării
dnei/dlui
………………………………………… titular pe postul didactic/catedra de
………………………………………… la concursul organizat în vederea ocupării
postului de lector de limba română la Universitatea …………………………… din
…………………….. cu menŃiunea de a i se rezerva postul didactic, în cazul
nominalizării sale, pe durata îndeplinirii mandatului în străinătate, mandat de
minim trei ani universitari conform art.11 din O.M.Ed.C. nr.4653/02.07.2008, cu
modificările şi completările ulterioare.
Prezentul acord a fost emis în conformitate cu prevederile art. 101 alin 5 din Legea
nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic şi ale art. 6 lit.g din O.M.Ed.C
nr. 4653/02.07.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare
a concursurilor pentru ocuparea posturilor de lectori români în străinătate.
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