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ANUNȚ

Universitatea Babeş-Bolyai anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor de
psiholog – student masterand, vacante în cadrul proiectului cu cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0861, nr.
contract 146/2017 având titlul “Testarea eficienței unei intervenții trasdiagnostice REBT online
pentru reducerea problemelor de internalizare la adolescenți”:
Psiholog (student masterand)- 2 posturi
Norma de lucru: 2 ore/zi
Perioada angajării : 1 – 31.07.2019
Data la care are loc selecţia: 25.06.2019
Ora: 10.00
Locul desfășurării concursului: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, str. Republicii
37, Cluj-Napoca, Cladirea Avalon.Dosarele de concurs se vor depune până la data de 20.06.2019, ora:
12.00 la Biroul Structuri Didactice (Str. M. Kogalniceanu nr. 1), persoana de contact: Teodora Capota
(tel +40264405300 int. 5102).
I.

Conţinutul dosarului de candidatură:

- cerere de înscriere la concurs;
- copii ale diplomei de bacalaureat, diplomei de licenţă şi adeverință care atestă calitatea de
masterand în domeniul psihologiei clinice și sau a tehnicilor psihologice CBT;
- CV și lista lucrărilor publicate și/sau a participărilor la manifestări stiințifice și/sau a participărilor în
cadrul proiectelor de cercetare.
II.

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Psiholog (student masterand):
1) licență în psihologie, masterand în domeniul psihologiei clinice, psihoterapiei, tehnicilor
CBT;
2) cunoștințe bune de limba engleză.

III. Probe de selecţie:
- evaluarea dosarelor candidaţilor (eliminatorie);
- interviu din care sa rezulte motivația de a lucra în proiecte adresate adolescentilor.
IV. Condiţii de selecţie şi de desfășurare a selecţiei:
Competente şi aptitudini, în domeniul interventiilor psihologice validate științific.
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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
IV.

Tematica: Intervenții psihologice validate științific în tulburările emoționale ale copiilor și
adolescenților

V.

Bibliografia: Ghidurile clinice NICE, Ghidurile clinice APA

VI.

Persoană de contact pentru detalii concurs: Prof. univ. dr. Anca Dobrean email:
ancadobrean@psychology.ro
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