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ANUNȚ 

 

Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea 

postului de Psiholog (masterand), vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P1-1.1-TE-

2016-1655, nr. contract 75/2018, având titlul FAIRSHARE/Natura duală a corectitudinii: 

factori relaționali și individuali implicați în alocarea câștigurilor și a pierderilor. 

Psiholog (masterand) - 1 post  

Norma de lucru: (8 ore/zi), 

Perioada angajării : determinată 01.11.2018 – 01.08.2019 

Data  la care are loc selecţia: 26.10.2018 

Ora: 11 

Locul desfășurării concursului: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

(sala 6) 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 26.10.2018, ora: 9 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 licenţă sau a adeverinței echivalente; 

- adeverința care să ateste calitatea de masterand; 

III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Psiholog (masterand): 

1) absolvirea de studii superioare cu examen de licenţă în psihologie; masterand în 

psihologie; 

2) cunoștințe bune de statistică și analiza datelor; 

3) cunoștințe bune de limba engleză; 

4) cunoștințe anterioare din domeniul psihologiei economice 

5) Probe de selecţie: 

- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); 

- Interviu; 

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

Nota minimă la fiecare probă: 8 
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Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele 1 și 2 

Ierarhizarea candidaților: conform mediei la probele 1 și 2 

V. Bibliografia: 

Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow, Penguin Books 
Lerner, J. S., Li, Y., & Weber, E. U. (2013). The financial costs of sadness. Psychological 

science, 24(1), 72-79. 
Loewenstein, G. & Lerner J.S. (2003). The role of affect in decision making, in Davidson, R., 

Goldsmith, H. & Scherer, K (eds.) Handbook of Affective Science, Oxford University 
Press (p. 619-642) 

VI. Persoană de contact pentru detalii concurs: Lect. Dr. Renata Heilman, adresă e-mail: 

renataheilman@psychology.ro  
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