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ANUNT
Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului
de asistent de cercetare științifică, vacant în cadrul proiectului cu titlul O Interventie mHealth
pentru Prevenirea Reluarii Fumatului Dupa Sarcina, cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0632, nr.
contract 109⁄ 2017.
Detalii concurs:
Politolog (student masterand) - 1 post
Norma de lucru: (8 ore/zi),
Perioada angajării: determinata 15 octombrie 2017 – 30 decembrie 2019
Data la care are loc selecţia: 6 octombrie 2017
Ora: 12:00
Locul desfasurarii concursului: Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale
Comunicarii, Departamentul de Sanatate Publica, Strada Pandurilor nr 7, etajul 9, sala 911.
I.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 5 octombrie, ora: 12:00 la Biroul
Structuri Didactice (Str. M. Kogalniceanu nr. 1), persoana de contact: Teodora Capota
(tel +40264405300 int. 5102);

II.

Conţinutul dosarului de candidatura:

- cerere de înscriere la concurs,
- curriculum vitae,
- copii ale diplomei de bacalaureat, diplomei de licență (după caz, a adeverinței care atestă
finalizarea studiilor de licență),
- copie după adeverința care atestă înscrierea într-un program de masterat,
III.

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Politolog:

1) experiență în colectarea de date (operator/colector de date) de cercetare de la populații
vulnerabile (spre exemplu: femei însărcinate; femei în perioada postnatală; sau populații de
etnie romă).
2) cunoștințe medii de limba engleză
3) Probe de selecţie:
- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
- Interviu;
IV.

Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfasurare a selecţiei:

Nota minima la fiecare probă: 8
Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele 1 şi 2
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Ierarhizarea candidatilor: conform mediei la probele 1 si 2
V. Tematica:
- Metode de cercetare calitative și cantitative
- Colectarea datelor în științele sociale
- Managementul datelor în sțiințele sociale
VI. Bibliografia:
- Babbie E. (2009). The practice of Social Research, Editura Cengage Learning
- Creswell J. (2013). Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed methods
approaches. Editura Sage
-Boynton PM. (2004). Administering, analyzing, and reporting your questionnaire. BMJ,
328(7452):1372-5.
- Boynton PM. (2005). The research Companion: A Practical Guide for the Social and Health
Sciences. Editura Psychology Press
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