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ANUNȚ

Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului
de Asistent de cercetare științifică, vacant în cadrul proiectului cu cod H2020-DTTRANSFORMATIONS-07-2019,

nr.

contract

870548,

având

titlul

“DigiGen:

Impactul

transformărilor tehnologice asupra copiilor şi tinerilor”:
Asistent de cercetare științifică - 1 post
Norma de lucru: 3 ore/zi,
Perioada angajării : determinată 1.09.2020 – 21.08.2021
Data la care are loc selecţia: 5.08.2020
Ora: 9:00
Locul desfășurării concursului: Online/ Zoom
I.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 3.08.2020 ora: 14:00 la adresa de
mail maria.roth@ubbcluj.ro

II.

Conţinutul dosarului de candidatură:

- cerere de înscriere la concurs;
- copia documentului care atestă identitatea;
- copii ale documentelor care atestă experiența profesională solicitată pentru ocuparea postului;
- curriculum vitae în format Europass;
- copii ale diplomei de licenţă şi diplomei de masterat (după caz);
- dovada înscrierii la școala doctorală (adeverință care să ateste calitatea de doctorand);
- lista lucrărilor publicate;
- scrisoare de intenție;
III.

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare științifică:

1) absolvirea de studii superioare cu examen de licenţa în domeniul Sociologiei, Asistenței
Sociale sau altor științe sociale;
2) înscris la doctorat în domeniul Sociologie sau alte științe sociale cu un proiect de cercetare pe
teme conexe proiectului DigiGen;
3) cunoștințe foarte bune de limbă română şi engleză;
4) experiență în cercetare de teren;

5) constituie avantaj: participarea prealabilă a candidatului la studii sau cercetări despre
implicarea copiilor/tinerilor în digitalizare, cultura online, jocuri online (online gaming) etc
Probe de selecţie:
1) evaluarea dosarelor candidaților (eliminatorie);
2) interviu (limba engleză);
Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfășurare a selecţiei:

IV.

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
Membrii comisiei vor lua în considerare competentele și aptitudinile în domeniile: comunicare
scris şi oral în limba engleză, cultură online, softuri de analiză cantitativă a datelor (SPSS, JASP
etc) și softuri de analiză calitativă a datelor (NVIVO, ATLAS.TI etc).
Condiții de depunere si soluționare a contestatiilor: Se poate contesta procedura nu și
rezultatul notării interviurilor; contestațiile se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de
la afișarea rezultatelor, iar soluționarea lor se va face în cel mult o zi de la expirarea termenului
de depunere a contestațiilor.
V.

Tematica: În ce măsură și în ce moduri practicile zilnice legate de loisir sunt afectate și
transformate de TIC. Explorarea potențialelor alternative a TIC pentru a crește
interacțiunile sociale și achiziția de abilități sociale la copii și tineri.

VI.

Bibliografia: Lupac, P. (2018). Beyond the Digital Divide: Contextualizing the Information
Society. Bingley: Emerald Publishing.
Schensul, S. L., Schensul, J. J. and LeCompte, M. D. (1999). Essential ethnographic
methods: observations, interviews, and questionnaires (Book 2 in Ethnographer's
Toolkit). Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

VII.

Persoană de contact pentru detalii concurs: Prof. univ. dr. Maria Roth, adresă e-mail:
maria.roth@ubbcluj.ro
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Intocmit,
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