
2310 Profesori universitari şi asimilaţi

Profesorii universitari şi asimilaţii acestora din învăţământul superior pregătesc şi predau cursuri 

şi coordonează lucrări practice privind unul sau mai multe subiecte în cadrul unui curs stabilit la 

o universitate ori la o altă instituţie de învăţământ superior. Aceştia desfăşoară activităţi de 

cercetare, pregătesc lucrări ştiinţifice şi cărți

Competențe ESCO (RO)

dezvoltă software cu sursă deschisă

gestionează drepturi de proprietate intelectuală

dezvoltă teorii științifice

studiază teme

predă noțiuni de teologie

promovează beneficiile lucrului în echipă în rândul elevilor și studenților

predă științele comunicării

analizează nevoile de conservare

supervizează producția meșteșugărească

selectează materiile prime pentru crearea de obiecte de artă

creează prototipuri de obiecte de artizanat

predă sociologie

monitorizează tendințele sociologice

face trimiteri pentru utilizatorii serviciilor sociale

prezintă legislația în mod transparent pentru utilizatorii de servicii sociale

aplică intervenția în criză

păstrează registre referitoare la activitatea cu utilizatorii de servicii

aplică îngrijiri orientate spre persoană

aplică soluționarea problemelor în domeniul serviciilor sociale

organizează pachete de asistență sociale

previne probleme sociale

realizează interviuri în domeniul serviciilor sociale

contribuie la protecția persoanelor împotriva vătămărilor

promovează incluziunea

promovează interesele utilizatorilor de servicii sociale

aplică managementul de caz

aplică abordarea holistică în domeniul serviciilor sociale

îndeplinește standardele practicii în domeniul serviciilor sociale

dezvoltă identitatea profesională în domeniul asistenței sociale

suportă stresul

promovează drepturile utilizatorilor de servicii

protejează utilizatorii vulnerabili de servicii sociale

respectă cerințele de sănătate și siguranță în domeniul asistenței sociale

evaluează impactul social al acțiunilor asupra utilizatorilor de servicii

revizuiește planurile serviciilor sociale
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evaluează situația utilizatorilor de servicii sociale

demonstrează leadership în cazurile de asistență socială

negociază cu utilizatorii serviciilor sociale

cooperează la nivel interprofesional

furnizează servicii sociale în diverse comunități culturale

dezvoltă o relație de ajutorare cu utilizatorii de servicii sociale

aplică luarea deciziilor în domeniul asistenței sociale

aplică standarde de calitate în domeniul serviciilor sociale

sensibilizează utilizatorii serviciilor sociale

acceptă propria răspundere

aplică practici antiopresive

predă biologie

oferă asistență profesorului universitar

predă cursuri universitare

predă matematică

predă informatică

predă noțiuni de economie

citește partituri muzicale

predă noțiuni de muzică

cântă la instrumente muzicale

asigură condiții sigure de lucru în domeniul artelor spectacolului

analizează un scenariu

desfășoară activitate de cercetare pentru piese de teatru

încurajează potențialul artistic al artiștilor

definește conceptele reprezentației

predă medicină

se exprimă prin intermediul mișcării, gesturilor și acțiunilor

predă dansul

încurajează participanții la activitatea de dans să își îmbunătățească stilul

este la curent cu ultimele noutăți în materie de cursuri de dans profesionist

predă noțiuni de literatură

analizează date experimentale de laborator

predă chimie

predă antropologie

supraveghează studenți care prestează servicii sociale

evaluează studenți de asistență socială


