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ANUNȚ 

 

Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea 

postului de asistent de cercetare științifică (doctorand) vacant în cadrul proiectului cu cod 

PN-III-P1-1.1-TE-2016-0292, nr. contract 59/2018, având titlul Scopuri și strategii de reglare 

a scopurilor în dezvoltarea identității tinerilor: Un studiu longitudinal: 

Asistent Cercetare Știinţifică (Doctorand) - 1 post 

Norma de lucru: 63 ore/luna 

Perioada angajării: determinată 9.11.2018-30.09.2019 

Data  la care are loc selecţia: 30 octombrie 2018 

Ora: 15.00 

Locul desfășurării concursului: Departamentul de Psihologie, str. Republicii, nr. 

37, sala 102, Cluj-Napoca 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 29 octombrie 2018, ora: 10.00 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; 

- copii ale diplomei de licenţă, diplomei de masterat în domeniul psihologie; 

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

domeniul Psihologie; 

- o prezentare de o pagină în limba engleză a principalelor teme din literatura de 

specialitate cu privire la dezvoltare identității tinerilor și a modului în care ele se reflectă 

în interesele profesionale ale candidatei/candidatului;  

III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent Cercetare 

Stiinţifică (Doctorand): 

1) absolvirea de studii superioare in domeniul Psihologie cu examen de licenţă; 

2) absolvire de studii masterale în domeniul Psihologie, cu urmarea unor cursuri 

masterale de Consiliere școlară, Consiliere Vocațională și Dezvoltare a motivației 

2) doctorand in domeniul Psihologie 

3) experiență şi competenţe în domeniu, cu accent pe experiență practică de lucru cu 

adolescenți în contexte școlare 
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5) cunoștințe foarte bune de limba engleza scris si vorbit 

6) competențe de nivel mediu de analiză primară a datelor în SPSS 

Competente şi aptitudini: Asistentul de cercetare va participa la colectarea datelor pentru 

studiul longitudinal avand ca responsabilitati principale: contactarea si semnarea acordurilor 

cu scolile participante; coordonarea procedurilor de semnare a consimtamintelor de 

participare (ex.studenti, parinti), pentru scolile in care candidatul va implementa cercetarea; 

implementarea protocoalelor de cercetare in scoli (cel putin 3 sesiuni); analiza primara si 

inregistrarea datelor colectate. 

3) 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 

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

Ierarhizarea candidaților: conform mediei la probele 1 și 2 

V. Tematica:  

Dezvoltare identității în adolescență 
Dezvoltare psihosocială în adolescență 
Tranziția de la adolescență spre spre vârsta adultă 

VI. Bibliografia: 

Heckhausen, J., & Shane, J. (2015). Social mobility in the transition to adulthood: 
Educational systems, career entry, and individual agency. In L. A. Jensen (Ed.), The 
Oxford handbook of human development and culture (pp. 535–553). New York, NY: 
Oxford University Press. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199948550.001.0001 
Meeus, W. (2011). The study of adolescent identity formation 2000-2010: A review of 
longitudinal research. Journal of Research on Adolescence, 21, 75-94.  
Meeus, W. (2016). Adolescent psychosocial development: A review of longitudinal 
models and research. Developmental Psychology, 52, 1969-1993.  

VII. Persoană de contact pentru detalii concurs: Lect. dr. Oana Negru-Subțirică, adresă 

e-mail: oananegru@psychology.ro  
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