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ANUNȚ 

 

Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului de 

Asistent cercetare (doctorand) vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-0368  

nr. contract 16/ 2018  având titlul Tranzitia de la universitate la munca. O cercetare calitativa a 

supracalificarii tinerilor in Romania: 

Asistent Cercetare (doctorand) - 1 post 

Norma de lucru: 2 ore/zi 

Perioada angajării : determinată 01.08.2018 – 31.03.2020 

 

Data  la care are loc selecţia: 05.07.2018 

Ora: 9.00 

Locul desfășurării concursului: B-dul 21 Dec. 1989 No. 128, Cluj-Napoca 400604. 

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala sala 404 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 27.06.2018 ora: 14.00 la Biroul 

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

(tel +40264405300 int. 5102); 

II. Conţinutul dosarului de candidatură : 

 cerere de înscriere la concurs; 

 curriculum vitae; 

 copie a diplomei de masterat si de licenta in domeniul sociologie sau asistenta sociala;  

 copie după adeverința care atestă înscrierea într-un program de studii doctorale in 

domeniul Sociologie  

 o prezentare scrisa in lb. engleza a principalelor teme din literatura cu privire la 

angajabilitatea tinerilor din invatamantul universitar si a modului in care ele se reflecta in 

preocuparile de cercetare ale candidatului/ ei. 

III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent Cercetare 

(doctorand): 

1) absolvirea de studii superioare in domeniul Asistenta Sociala sau Sociologie  cu examen 

de licenţa ; 

2) doctorand in domeniul Sociologie 

3) experientă şi competenţe în domeniu 

4) număr minim de publicaţii: 1 

5) cunostinte foarte bune de lb.engleza si lb.franceza – scris si vorbit 

6) competente de redactare a publicatiilor si de a prezenta rezultatele cercetării în limba 

engleză și franceză 

 

3) Probe de selecţie: 

- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); 

- Interviu; 

 



 
 

 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

 rector@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

 

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

Nota minimă la fiecare probă: 8 

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

Ierarhizarea candidaților: conform mediei la probele 1 și 2 

V. Tematica: 

 Precarizarea muncii 

 Problematica angajabilitatii absolventilor invatamantului superior 

 Metode de culegere a datelor: Interviul semistructurat  

 Norme de etica in colectarea si pastrarea datelor cu caracter personal 

 

VI. Bibliografia:  

 Edgell, Stephen, Edward Granter si Heidi Gottfried (Eds) (2016) The Sage Handbook of 

the Sociology of Work and Employment. NY: SAGE 

 Patton, M.Q. (2015) Qualitative Research & Evaluation Methods . Integrating Theory and 

Practice. SAGE.  

 Sennet, R. (2006) The Culture of the New Capitalism. Yale University Press. 

 Silverman, D. (2004). Interpretarea datelor calitative. Metode de analiza a comunicarii, 

textului si interactiunii. Iasi: Polirom.  

 Standing, Guy (2011) The Precariat: The New Dangerous Class. London: Bloomsbury 

Academic . 

 Sweet, S. and Meiksins, P. (2013) Changing Contours of Work. Jobs and Opportunities 

in the New Economy. Second Edition. Los Angeles: SAGE.   

 Winlow, S. si Hall, S. (2013) Rethinking Social Exclusion. The End of the Social? 

London: SAGE. 

 

 

VII. Persoană de contact pentru detalii concurs: Maria-Carmen PANTEA, director de proiect, 

adresă e-mail: mpantea@socasis.ubbcluj.ro 
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