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ANUNȚ 

 

Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea 

postului de psiholog, vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-2107, nr. 

contract 63/2018, având titlul „Diminuarea anxietatii de matematică în perioada școlară 

timpurie: O intervenție de tip tutoring cognitiv versus antrenamentul memoriei de 

lucru în dezvoltarea conceptului de număr “: 

Asistent cercetare științifică (doctorand) – 1 post 

Norma de lucru: (4 ore/zi), 

Perioada angajării : determinată: 15.10.2019 – 30.04.2020 

Data  la care are loc selecţia: 9, 10 octombrie 2019 

Ora: 12:00 

Locul desfășurării concursului: Institutul de Psihologie, Str. Republicii, nr. 37 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 08.10.2019, ora: 12 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 master; 

- adeverință care să ateste statutul de doctorand în Psihologie. 

III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent cercetare științifică 

(doctorand): 

1) masterat în domeniul Psihologie; 

2) experientă de minim 1 an într-un laborator de cercetare, preferabil in proiecte relaționate 

cu tema proiectului; 

3) doctorand în domeniul Psihologie; 

4) Responsabilitățile postului includ evaluarea cognitivă și socio-emoțională a copiilor și 

adolescenților, în special evaluarea anxietății față de matematică.  

5) Probe de selecţie: 

- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); 

- Interviu; 
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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 

Tematica:  

- Dezvoltarea cognitivă și socio-emoțională la copiilor și adolescenților; 

- Anxietatea față de matematică la copii și adolescenți. 

V. Bibliografia: 

- Visu-Petra, L. & Cheie, L. (2012) Dezvoltarea memoriei de lucru. Exerciții pentru 

preșcolari și școlari. Editura ASCR: Cluj-Napoca; 

- Rapee, R. M., Wignall, A., Hudson, J. L., & Schniering, C. A. (2009). Tratamentul 

anxietăţii la copii şi adolescenţi: o abordare fundamentată ştiinţific. Editura ASCR: 

Cluj-Napoca; 

VI. Persoană de contact pentru detalii concurs: Conf. Univ. Dr. Visu-Petra Laura, 

adresă e-mail: laurapetra@psychology.ro. 
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