
Către, 

DIRECŢIA RESURSE UMANE, 

Prin prezenta, va transmitem biblografia pentru concursul de ocupare a postului de 
SECRETAR gr.III (S) scos la concurs in cadrul Serviciului Secretariat - Social - Arhiva aprobat in 
Consiliu! de Administraţie din data de 08 05,201? 

BIBLIOGRAFIE: 

- Legea Educaţiei Naţionale m 1/2011, eu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Carta UNAB; 
» Regulament de organizam şi funcţionate al UNAB; 
- Regulament dc organizare interna UNAB; 
- Ordinul rtf. 3236/201? privind aprobarea Metodologie de primire la studii şi 
şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri tară plata taxelor de şcolarizare, si cu 
bursă si eu locuri fara plata taxelor dc şcolarizare, dar tara bursa, m mstitutiilc 
de invatamant superior de stat acreditate; 
* Metodologia privind şcolarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul 
stabil în Republica Moldova, Ucraina. Ungaria, Balcani şi Diaspora. in 
învăţământul superior de stat şi particular din România, la programe de studii 
acreditate, începând cu anul universitar 2016-201?; 
- Ordinul nr. 3392/201? privind stabilirea critcrulor generale dc acordare a 
burselor si a altor forme de spijin material pentru studcntn si cursanţii din 
mvatamantul superior de stat invatamant cu frecventa; 
- Ordinul nr. 3473/201? privind aprobarea Metodologia de primire Ia studii şi 
şcolarizare a cetăţenilor stăini începând cu anul şcolar/universitar 20l?-20l 8; 
- Legea rtr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu 
modificării© Şl completării© ulterioare; 

H G 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare dc 
masterat; 
• Ordin nr 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor 
de studii în sistemul de învăţământ superior; 
-- Ordin nr, 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de 
Credite Transferabile; 
• Regulament ECTS - Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti. 

TIPUL PROBELOR: 
• Test conform tematicii si bibliografiei si un subiect în limba engleza) (2 ore); 
- Interviu 

SECRETAR ŞEF UNIVERSITATE, 

ec. Constaniioipip&n 

aţf. ci=r-al /Uf» - (turtii miaueesfci, aer* or i 
Fax + (405 21-, 312-, 34 , 29/Tei + N0Í21, 313-83-,87 
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Catre. 

DIRECTL4 R E S U R S E U M A N E . 

Prin prezenta, va transmitem tematica pentru concursul de ocupare a postului de 
SECRETAR gr III (S) scos la concurs in cadrul Serviciului Secretariat - Social - Arhiva aprobat in 
Consiliul de Administraţie din data de 08 05.2017 

- funcţionare» Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Conform Cartei 
Universitare; 
- organizarea studiilor universitare în România; 
- cunoaşterea legislaţiei aplicabile în sistemul de învăţământ superior; 
- criteriile de acordare a burselor si ajutoarelor sociale din bugetul de stat; 
- primirea ia studii si şcolarizarea cetăţenilor Străini pe locuri fara plata taxelor 
dc şcolarizare si cu bursa si cu locuri fara plata taxelor dc şcolarizare, dar fara 
bursa, in mstitutulc dc invatamant superior de stat acreditate; 
- sistemul de credite transferabile. 
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