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ANUNȚ

Universitatea Babeș-Bolyai, anunță organizarea concursului privind ocuparea postului
de cercetător științific, vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0084, nr.
contract 13/2018, având titlul „Înțelegerea și modelarea structurilor spațio-temporale ale
inegalităților și polarizării în relație cu caracteristicile psihologice”:
Cercetător științific - 1 post
Norma de lucru: (56 ore/lună),
Perioada angajării: determinată 01.02.2019 – 30.10.2022
Data la care are loc selecția: 28.01.2019
Ora: 12
Locul desfășurării concursului: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, str.
Republicii nr. 37, 400015 Cluj-Napoca, Cluj (sala MATRIX)
I.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 23.01.2019, ora: 12 la Biroul
Structuri Didactice (Str. M. Kogălniceanu nr. 1), persoana de contact: Teodora Capota
(tel +40264405300 int. 5102);

II.

Conținutul dosarului de candidatură:

- cerere de înscriere la concurs;
- curriculum vitae;
- copii ale diplomelor de licență și de doctor.
III.

Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului de cercetător științific:

1) absolvirea de studii superioare cu examen de licență în sociologie; doctorat în domeniul
sociologie; experiență în activitatea de cercetare de mimim 5 ani;
2) cunoștințe bune de limba engleză;
3) experiență în colectarea și analiza datelor statistice;
4) lista de lucrări.
5) Probe de selecție:
- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie);

- Interviu.
IV.

Alte condiții de selecție și condiții de desfășurare a selecției:
www

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.

Persoană de contact pentru detalii concurs: Prof. Dr. Daniel David, adresă e-mail:
danieldavid@psychology.ro

VI.
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