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ANUNȚ 

Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea în cadrul 

contractului de cercetare cod PN-II-PT-PCCA-2013-4-1937, nr. contract 129/ 01.07.2014 având 

titlul ‘‘REThink: Un joc terapeutic online validat ştiinţific pentru promovarea sănătăţii mintale 

la copii și adolescenți’’ pentru următorul post vacant: 

CERCETĂTOR DOCTORAL - 1 POST 

Norma de lucru: ( 4 ore/zi), 

Perioada angajării : determinată 15.03.2017 – 30.09.2017 

Data  la care are loc selecţia: 06.03.2017 

Ora: 15:00 

Locul desfășurării concursului: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, 

Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie, Clădirea Avalon, Str. Republicii, Nr. 37, 

Cluj-Napoca.  

 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data 02.03.2017, ora: 12:00 la Biroul 

Structuri Didactice (Str. M. Kogalniceanu nr. 1), persoana de contact: Teodora Capota 

(tel +40264405300 int. 5102). 

 

II. Conţinutul dosarului de candidatură: 1) cerere de înscriere la concurs; 2) curriculum 

vitae; 3) copii ale diplomei de bacalaureat, diplomei de licenţă şi diplomei de masterat;  

 

 

III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Cercetător Doctoral: 

1) absolvirea de studii masterale în domeniul psihologie clinică;  

2) înmatriculat ca doctorand în domeniul psihologie clinică; 

3) experienţă de minim 1 an ca doctorand în activităţi de cercetare în domeniul 

psihologie clinică și psihoterapie cognitiv-comportamentală; 

4) competențe și abilități de nivel superior în derularea de studii clinice randomizate, 

administrate online, cu copii, adolescenți și părinți; 

5) competențe și abilități de nivel superior în gestionarea unor baze de date complexe 

în programele Excel și SPSS; 

6) limba engleză- nivel avansat. 

       

Probe de selecţie: 

                5.1.Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); 

                5.2.Interviu. 
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IV. Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfășurare a selecţiei: 

Nota minimă la fiecare probă: 8 (note între 1 și 10); 

Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele 1 şi 2; 

Ierarhizarea candidatilor: conform mediei la probele 1 si 2. 

 

V. Tematica 

 Psihoterapie cognitiv-comportamentală cu copiii şi adolescenţii. 

 Particularităţi, tehnici şi metode în psihoterapia copilului şi adolescentului. 

 Gestionarea bazelor de date complexe.  
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