
ANEXA 6 – Fișa de verificare a îndeplinirii condițiilor de înscriere la concurs  

 
Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA 

Facultatea: Teologie Ortodoxă 

Departamentul: Teologie Ortodoxă și Muzică religioasă 

Postul Asistent Universitar   poz. 34 

Disciplinele postului:  Istoria muzicii (1); Istoria muzicii (2); Muzică – Axioane; Muzică – Triod; Tipic și liturgică (1); Tipic și 

liturgică (2); Practică liturgică (1); Practică liturgică (2); Teologie liturgică (I); Teologie liturgică (II); Introducere în 

teologia liturgică (1); Introducere în teologia liturgică (2); Istoria bisericească universală; Istoria bisericească 

universală (primul mileniu); Istoria bisericească universală (mileniul II); Istoria și spiritualitatea Bizanțului (I); Istoria 

și spiritualitatea Bizanțului (III); Istoria și spiritualitatea Bizanțului (IV); Istoria bisericească universală (I); Istoria 

bisericească universală (II); Istoria bisericească universală (III); Istoria bisericească universală (IV); 

Post publicat în Monitorul Oficial al României nr. 391 din data 27.04.2022  

 
 

FIȘĂ DE VERIFICARE  
a îndeplinirii condițiilor pentru înscrierea la concurs  

   
Candidat (numele și prenumele): QARAMAH Khalid Mihail  

 
a) DEȚINEREA TITLULUI DE DOCTOR/A CALITĂȚII DE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT* 
Studii universitare de licență și masterat și doctorat  
 

Nr. crt. 

Instituția de învățământ 
superior/facultatea absolvită 

Domeniul Perioada 

Titlul acordat 
Ordin de conferire a calității 

de conducător de 
doctorat/acordare atestat 

de abilitare* 

1. Facultatea de Teologie 
Ortodoxă „Justinian 
Patriarhul”, 
Universitatea 
București - Licență 

Teologie 2012-2016 Licențiat în Teologie 

2.  
Facultatea de Teologie 

Ortodoxă „Justinian 
Patriarhul”, 
Universitatea 
București - Master 

 

Teologie  2016-2018 Master  
(în Teologie) 

3 Școala Doctorală de 
Teologie a 
Universității „1 

Teologie 2018-2021 Doctor în Teologie 
(O.M. nr. 

5999/30.12.2021) 



Decembrie 1918” din 
Alba Iulia - Doctorat 

* pentru posturile de profesor universitar 
 
 

b) Îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii interne de ocupare a posturilor didactice 
și cercetare, prevăzute pentru postul didactic de Asistent universitar, Domeniul Teologie, din Anexa 

nr. 32 , la metodologia de concurs, conform Fișei de verificare a îndeplinirii standardelor minimale 

și obligatorii interne, pe care o anexez. 

 
c)* Îndeplinirea standardelor minimale necesare și obligatorii naționale de ocupare a postului 

didactic/de cercetare de …………………………, prevăzute în Anexa nr. ……….. Comisia 
…………………………………………….…………., la Ordinul …………………………………………………………, conform 
Fișei de verificare a îndeplinirii standardelor minimale și obligatorii naționale, pe care o anexez. 

  

*Notă:  

 1. Fișa prevăzută la lit. c) se completează numai pentru posturile de conferențiar 

universitar/CS II și profesor universitar/CSI. 

       2. Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale naționale,  datată și semnată 

de candidat,  va fi structurată conform anexei aferente domeniului postului, prevăzuta în  ordinului 

ministerului, aflat în vigoare la data desfășurării concursului,  

 

d)* Acoperirea unui număr de ____discipline, care conțin ore de curs din postul de  …..........……………, 
poz. ………… , cu cărți de specialitate / cursuri didactice publicate de către candidat, în calitate de 

autor sau co-autor, în Seria Didactica sau în edituri din țară sau străinătate, după cum urmează: 

 

1. Disciplina ……………………………………….............................................................................……. 

Material didactic (se va menționa denumirea materialului didactic, autorul, editura și data apariției) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………..... 

 

2. Disciplina ................................................................................................................................. 

Material didactic (se va menționa denumirea materialului didactic, autorul, editura și data apariției) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………..... 

 

 *Notă: 

 1. Informațiile prevăzute la lit. d) se completează doar pentru posturile didactice care conțin 

activități didactice de tip curs. 
 

   Data: 17.05.2022 

  Candidat: Mihail K. QARAMAH 
  Semnătură 


