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ANUNT

Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea în cadrul contractului de
cercetare finantat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 și bugetul de stat, cod proiect: EEA-RO-NO2018-0026, nr. Contract 10/2019 având titlul Early literacy of Roma children from Romania: Bridging
the socio-economic divide (ELIRA 2.0) pentru următoarele posturi vacante:
Expert evaluare - 15 posturi
Norma de lucru: (4 ore/zi),
Perioada angajării : determinată 1.10.2020 – 31.10.2020
Data la care are loc selecţia: 23.09.2020
Ora: 10:00
Locul desfășurării concursului: Cluj-Napoca, Institutul de Cercetări în Chimie “Raluca Rîpan”,
str. Fântânele nr. 30, Sala 104 sau On-line
I.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 18.09.2020, la adresa de e-mail a directorului
de proiect: dorin.dolean@ubbcluj.ro .

II.

Conţinutul dosarului de candidatură:
cerere de înscriere la concurs;
curriculum vitae;
copii ale actelor de studii;
copie după actul de identitate.

III.

Condiţii minime necesare pentru ocuparea postului de expert evaluare:
Fluență în limba română și abilități excelente de comunicare;
Studii superioare în psihologie sau științele educației;
Experiență dovedită în administrarea de teste pedagogice și psihologice copiilor din
învățământul primar.

IV:

Alte criterii de selecție:
Disponibilitatea de a călători pe o distanță de maxim două ore față de sediul campusului
Universității Babeș-Bolyai;
Experiență de muncă în învățământul primar;

-

Experiență în gestionarea activităților de diseminare a rezultatelor științifice către profesori și
studenți.

Centrul pentru Managementul Cercetării Științifice
Str. Universiţăţii 7-9, Cluj-Napoca, RO-400091
Tel.: 0264-40.53.00, 5114, 5374, 5110, 5123
cercetare.ubbcluj.ro
cercetare@ubbcluj.ro

V:

Probe de selecție
- evaluarea dosarelor candidaților (eliminatorie);
- interviu.

VI: Alte condiții de selecție și condiții de desfășurare a selecției:
Nota minimă la interviu: 8;
Ierarhizarea candidaților se va face conform notelor primite în urma interviului.
VII: Tematica: Evaluare psihologică și educațională.

VIII: Bibliografia:
American Psychological Association, American Educational Research Association and National Council on
Measurement in education (2014). Standards for Educational and Psychological Testing. AERA:
Washington, DC

IX. Persoană de contact pentru detalii concurs: Dacian Dolean, adresă email: dorin.dolean@ubbcluj.ro

RECTOR
Prof. univ. dr. Daniel David

Întocmit,
Director proiect
Dr. Dacian Dolean

