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ANUNȚ 

 

Universitatea Babeș-Bolyai – în calitate de Partener 2, anunță organizarea 

concursului pentru ocuparea postului de asistent de cercetare (doctorand), vacant în cadrul 

proiectului component Pr.4 cu titlul “EvaSOY -  Evaluarea și îmbunătățirea cunoștințelor 

populației din regiunea Nord-Vest a României privind tipurile de produse din soia și impactul 

nutriției asupra sănătății.”, din cadrul proiectului “Model de colaborare funcțional între organizații 

publice de cercetare și mediul economic cu scopul acordării de servicii științifice și tehnologice 

de înalt nivel în domeniul bioeconomiei (SWEETCONOMY)” cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-

0056, nr. contract 2PCCDI/2018.  

Asistent Cercetare Științifică (doctorand) - 1 post1 

Norma de lucru: 8 ore/zi, 

Perioada angajării : determinată 01 Octombrie 2020 – 30 Septembrie 2022 

Data  la care are loc selecția: 30.09.2020 

Ora: 10:00 

Locul desfășurării concursului: Facultatea de Științe Politice, Administrative si ale 

Comunicării, Departamentul de Sănătate Publică, Strada Pandurilor nr 7, etajul 9, sala 

901. 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 29 Septembrie, ora: 14:00 pe adresa 

de e-mail: madalina.coman@publichealth.ro  

II. Conținutul 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 licență și diplomei de masterat 

- adeverință care să ateste statutul de student doctorand. 

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

(doctorand): 

                                                           
1 Notă! Pentru a participa la concurs candidatul trebuie să îndeplinească condițiile impuse de UEFISCDI pentru 

ocuparea unui post vacant în proiecte de tip PCCDI (https://uefiscdi.ro/proiecte-complexe-realizate-in-consortii-cdi-

pccdi)  



1) Absolvirea de studii superioare cu examen de licență sau masterat în domeniul științelor 

politice, comunicării sau administrative; 

2) Calitatea de student doctorand în domeniul științelor politice, comunicării sau 

administrative; 

3) Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu. 

 

IV.  Probe de selecție: 

1. Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); 

2. Interviu; 

Alte condiții de selecție și condiții de desfășurare a selecției: 

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 

 

Descrierea poziției: Se caută un student doctorand pentru poziția de asistent de cercetare într-

un proiect cu tema nutriție și sănătate. Poziția include munca în managementul diseminării 

proiectului sub supravegherea directorului de proiect. 

 

V. Tematica: 

1. Managementul proiectelor de cercetare 

2. Elemente introductive de cercetare în științele sociale 

 

 VI. Bibliografia: 

1.Kerzner, H., & Kerzner, H. R. (2017). Project management: a systems approach to planning, 

scheduling, and controlling. John Wiley & Sons. 

2. Boynton PM. (2005). The research Companion: A Practical Guide for the Social and Health 

Sciences. Editura Psychology Press 

 

  VII. Persoană de contact pentru detalii concurs: Madalina Coman, adresă e-mail: 

madalina.coman@publichealth.ro 
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