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ANUNȚ
Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea
postului de documentarist, vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0632,
nr. contract 109⁄ 2017, având titlul “O Intervenție mHealth pentru Prevenirea Reluării
Fumatului După Sarcină”:
Asistent de cercetare științifică (doctorand)- 1 post
Norma de lucru: (4 ore/zi),
Perioada angajării : determinată 4 aprilie 2019 – 31 decembrie 2019
Data la care are loc selecţia: 28 martie 2019
Ora: 12:00
Locul desfășurării concursului: Facultatea de Știinte Politice, Administrative și ale
Comunicării, Departamentul de Sanatate Publică, Strada Pandurilor nr 7, etajul 9, sala 912
Descrierea poziției: Se caută un student doctorand în sociologie pentru a testa, împreună
cu echipa de cercetare, eficacitatea unei intervenții de mobil pentru prevenirea reluării
fumatului după naștere.
I.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 27 martie 2019, 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 diplomelor de licenţă și masterat în domeniul sociologiei;
- copie după adeverința care atestă înscrierea într-un program de studii doctorale în
domeniul sociologiei;
- lista lucrărilor publicate (articole, conferințe) în domeniul științelor sociale (ex. sănătate
publică, psihologie, sociologie, etc).
III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de asistent de cercetare
științifică (doctorand):
1) calitatea de student doctorand în domeniul sociologiei;
2) absolvirea studiilor de licență și masterat în domeniul sociologiei;
3) cunoaștere limbii engleze la nivel mediu;
4) cel puțin o participare la o conferință științifică de profil, cu o lucrare în domeniul științelor
sociale (ex. științe politice, sănătate publică, psihologie, sociologie, etc);
5) experiență în cercetarea în domeniul sociologiei;
6) cunoștințe de prelucrare și analiză statistică a datelor.
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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:
- Utilizarea aplicațiilor de mobile health (mHealth) în intervențiile de sănătate publică care își
propun reducerea fumatului;
- Metode de cercetare calitative și cantitative;
- Metode de prelucrare și analiză statistică.
VI.
Bibliografia:
- Earl Babbie/(2009)/ The practice of Social Research, Editura Cengage Learning;
- Sasan Adibi/(2014)/ MHealth Multidisciplinary Verticals, Editura CRC Press;
- World Health Organization. (2015). A practical guide for engaging with mobile newtork
operators in mHealth for reproductive, maternal, newborn and child health
VII.

Persoană de contact pentru detalii concurs: Andreea Hoștină, adresă e-mail:
andreea.hostina@publichealth.ro.
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