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ANUNȚ 

 

Universitatea Babeş-Bolyai, anunță organizarea concursului privind ocuparea 

postului de asistent de cercetare stiintifica (doctorand), vacant în cadrul proiectului cu 

cod  PN-III-P1-1.1-TE-2016-1691, nr.contract 76/2018, având titlul „Rețele cooperative 

strategice: O explorare a rețelelor de tehnologia informației din Cluj”: 

Asistent Cercetare Științifică (doctorand) - 1 post 

Norma de lucru: (6 ore/zi), 

Perioada angajării : determinată 15.10.2018-30.04.2020. 

Data  la care are loc selecția: 08/10/2018 

Ora: 10:00 

Locul desfășurării concursului: Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, B-

dul 21 Dec. 1989 No. 128, Cluj-Napoca 400604, sala 215 

 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 05.10.2018, ora: 12.00 la Biroul 

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

+40264405300 int. 5102); 

 

Conținutul dosarului de candidatură: 

- cerere de înscriere la concurs; 

- curriculum vitae;  

- copii ale diplomei de licență in domeniul sociologie, diplomei de masterat in 

domeniul sociologie; 

- adeverință care atestă statutul de doctorand in domeniul sociologie; 

- lista lucrărilor publicate; 

- pentru candidații care au altă cetățenie decât cea Română, atestat de competență 

lingvistică pentru limba Română;  

 

III. Condiții specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent Cercetare Științifică 

(doctorand): 

1) doctorand în domeniul sociologiei; 

2) număr de minim patru publicații științifice (articole, capitole sau carte); 

3) candidatul va efectua analize de date într-o cercetare care vizează firmele 

românești din sectorul IT. Candidatul va trebui sa demonstreze abilități bune de 

intervievare. 
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4) competențe avansate în analiză statistică multivariată și analiză de rețea; 

5) abilități medii și avansate de a prelucra date în softuri statistice: SPSS, Pajek, 

Ucinet, Excel, R sau Python; 

6) experiență in aplicare de interviuri semistructurate; 

7) bune cunostinte de limba romana, atat scrise cat si vorbite; bune cunostinte de 

limba engleza; interviul va fi susținut parțial în limba română și parțial în limba 

engleză. 
 

Probe de selecție: 

- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); 

- Interviu; 
 

II. Alte condiții de selecție și condiții de desfășurare a selecției: 

- Nota minimă la fiecare probă: 7 
- Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele 1 și 2 
- Ierarhizarea candidaților: conform mediei la probele 1 și 2 
 

III. Tematica:  

- analiză statistică predictivă;  
- analiză multidimensională de reducere a datelor; 
- analiză de rețea; 
- tehnica interviului semistructurat și nestructurat. 
 

IV. Bibliografia:  

- Alan Agresti, Barbara Finlay, 2013. Statistical Methods for the Social Sciences, 4th 

edition, Edinburgh Gate: Pearson Education. 

- Traian Rotariu, Irina Culic, Gabriel Bădescu, Elemer Mezei, Cornelia Mureșan, 

2006. 

Metode statistice aplicate în științele sociale, Iași: Polirom. 
 

V. Persoană de contact pentru detalii concurs: Petrovici, Norbert, director de grant, 

adresă e-mail:  NorbertPetrovici@socasis.ubbcluj.ro. 
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