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ANUNȚ
Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului de
asistent cercetare științifică (cercetător post-doctoral), vacant în cadrul proiectului cu cod PN-IIIP4-ID-PCCF-2016-0166, nr. contract 3/2018, având titlul „Dezvoltarea cercetării de frontieră în
teoriile creșterii și dezvoltării regionale prin prisma rezilienței: către o Uniune Europeană
convergentă, echilibrată și sustenabilă”:
Asistent Cercetare Știinţifică (post-doc)- 1 post
Norma de lucru: (2 ore/zi),
Perioada angajării : determinată 10.09.2018 – 30.06.2021
Data la care are loc selecţia: 1.09.2018
Ora: 10.00
Locul desfășurării concursului: Facultatea Științe Politice, Administrative și ale
Comunicării (Str. Traian Moșoiu, nr. 71, sala de Consiliu, parter)
I.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 24.08.2018, ora: 14.00 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 (se redactează de candidat);
- curriculum vitae;
- copie după diploma de doctor, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;
- lista lucrărilor publicate
- certificat/atestat de cunoastere a limbii engleze (TOFEL, Cambridge sau echivalent) sau
dovada că a finalizat un ciclu de studii (licență, master, doctorat) în limba engleză;

III.

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent Cercetare Stiinţifică:

1) Diplomă de doctor în domeniile științe economice sau administrație publică;
2) Între 4-10 ani de experiență în cercetare (domeniul științe economice, administrație publică
sau o combinație între acestea)
3) Postul în cadrul proiectului presupune activități de cercetare pe tema rezilienței orașelor și
regiunilor din cadrul UE – principalele responsabilități se leagă de construcția unui indice al
rezilienței, identificarea unor indici similari în literatură, colectarea de date primare și secundare
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care vor fi incluse în cadrul indicelui, analiza unor procese de la nivel regional precum structura
economiei regionale, migrație, industrii creative și inovare, stocul/capitalul de educație al
populației. Este important ca persoana care aplică să aibă experiență în derularea de cercetări
interdisciplinare, având în vedere că reziliența este la intersecția mai multor domenii precum
științele economice, științele politice, administrația publică etc. Pentru acest post, candidatul
trebuie să dețină competențe în econometrie și măsurarea dezvoltării economice locale, analize
cost-beneficiu, guvernanța economică a sectorului public.
4) Minim 6 publicații (autor unic, autor prim, sau în co-autorat) – articole BDI, articole ISI,
capitole în cărți și cărți. Dintre care minim 2 articole ISI.
5) Certificare/atestare de cunoastere a limbii engleze (TOFEL, Cambridge sau echivalent)
exceptând cazurile în care candidatul a finalizat un ciclu de studii (licență, master, doctorat) în
limba engleză;
3) Probe de selecţie:
- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
- Interviu;
IV.

Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfășurare a selecţiei:

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
V.

Tematica:

-

Politica de coeziune a Uniunii Europene – istoric și evoluție, principii, instrumente, rolul
acestei politici în reducerea disparităților regionale – se poate vorbi de succes, ce tipuri
de regiuni au progresat, care sunt problemele actuale legate de această politică

-

Dezvoltare economică locală – definiții, cum poate fi măsurată dezvoltarea economică
locală (indicatori și indici, limitări pentru fiecare abordare), factori determinanți ai
dezvoltării economice locale

-

Diverse teme de economie regională - Venituri regionale și determinanți ai ocupării forței
de muncă; Abordarea ”input-output” în modelarea economiei regionale; Disparitățile de
creștere regională: perspective neoclasice; Modele cererii de export, aglomerare și
procese de creștere cumulativă; Comerțul interregional; Migrația interregională;
Disparitățile regionale de șomaj

-

Diverse teme de econometrie: Regresie și CEF (Conditional Expectation Function),
Cauzalitate, regresie, regresie versus matching, Variabile instrumentale

VI.
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VII.

Persoană de contact pentru detalii concurs: Conf univ dr Bogdana Neamtu, adresă email: neamtu@fspac.ro

RECTOR,
Acad.Prof. Ioan-Aurel POP

Intocmit,
Responsabil P2 proiect
Conf univ dr Bogdana Neamțu

