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ANUNȚ 

 

Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea 

postului de asistent de cercetare (doctorand), vacant în cadrul proiectului cu cod EEA-RO-

NO-2018-0586, nr.contract 11/2019, având titlul Cosmopolitan Turn and Democratic 

Sentiments. The case of child protection services” (acronim: CONSENT)”: 

Asistent de cercetare (doctorand) - 1 post 

Norma de lucru: 80 ore/lună 

Perioada angajării: 9.01.2020 – 31.12.2021 

Data: la care are loc selecţia: 7.01.2020 

Ora: 12:00 

Locul desfășurării concursului: Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale 

Comunicării, str. Minerilor nr.85, cladirea FSPAC 2, sala 206 

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 6.01.2020, ora: 12:00 la Biroul 

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

+40264405300 int. 5102); 

I. Conţinutul dosarului de candidatură: 

- cerere de înscriere la concurs; 

- curriculum vitae; 

- listă de publicații; 

- copii ale diplomei de bacalaureat, diplomei de licenţă, diplomei de masterat; 

- scrisoare de intenție;  

- dovada înscrierii la școala doctorală. 

II. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare: 

- absolvirea de studii superioare cu examen de licenţă în domeniul Științelor Politice; 

- masterat în domeniul științelor politice sau sociologie; 

-  doctorand în Sociologie sau Științe Politice cu un proiect de cercetare pe tema migrației; 

- cunoștințe bune de limbă engleză și franceză; 

- min. 3 ani de experiență în proiecte de cercetare; 

- experiență în cercetare de teren; 

- nivel avansat de lucru cu date cantitative, Excel, SPSS. 
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3) Probe de selecţie: 

- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); 

- Interviu; 

 

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

Nota minimă la fiecare probă: 9 

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

Ierarhizarea candidaților: conform mediei la probele 1 și 2 

IV. Tematica: efectele crizei de protecție a copilului si a migratiei asupra culturii 

democratice 

V. Bibliografia:  

Gilbert, R., Kemp, A., Thoburn, J., Sidebotham, P., Radford, L., Glaser, D., & 

MacMillan, H. L. (2009). Recognising and responding to child maltreatment. The 

lancet, 373(9658), 167-180. 

Anghel, R. G., & Horváth, I. (2009). SOCIOLOGIA MIGRA} IEI. Polirom Iaşi, 6. 

Persoană de contact pentru detalii concurs: Sorana Constantinescu, adresă e-mail: 

sorana.constantinescu@fspac.ro 
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