Nume câmp

Descriere

Facultatea

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale
Comunicării
Departamentul de Jurnalism
Asistent de cercetare poziția 56
Asistent de cercetare
Participarea in proiecte de cercetare
Pregatirea de lucrari stiintifice
Științe ale comunicării
Asistent de cercetare, poziția 56.
Participarea in proiecte de cercetare
Elaborarea de lucrari stiintifice
Norma de cercetare
 Activități de cercetare finalizate prin publicarea de
articole științifice în reviste din domeniul științific
 Participarea în proiecte de cercetare
 Implicare in realizarea revistelor stiintifice ale
Departamentului (redactare, corectura Lb engleza,
design de presa).
 Alte activități didactice, practice și de cercetare
științifică înscrise în planurile de învățământ
 Tutorat, consultații (cel puțin 2 ore/săptămână)
 Participarea la consilii și în comisii în interesul
învățământului
 Participarea/coordonarea in proiectele extracurriculare
ale Departamentului de Jurnalism
29 iunie 2017, ora 11 (proba scrisa);
ora12 (proba orala)
Sediul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale
Comunicării din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” din
Cluj-Napoca, Clubul profesorilor, Str. Minerilor nr. 85.
Concursul constă în:
1. evaluarea dosarului individual
2. susținerea unei probe scrise.
3. susținerea unei probe orale
1. Proba scrisa consta intr-o lucrare pe o tematică la
alegerea comisiei dintre tematicile cuprinse în fișele
disciplinelor aferente postului,
2. Proba orală constă în prezentarea unui proiect de

Departamentul
Poziția în statul de funcții
Funcție
Discipline din planul de
învățământ/stat de functii
Domeniu științific
Descrierea postului scos la
concurs
Atribuții

Data și ora de incepere a
concursului
Locul susținerii prelegerii

Probele de concurs, data, ora
și locul de susţinere a acestora
(inclusiv a prelegerilor,
cursurilor etc.)
Tematica și bibliografia
probelor de concurs

cercetare, care va fi comunicata concurentilor cu 48
de ore inaintea sustinerii concursului.
Comisia va alege dintre următoarele tematici:
1. Metode de cercetare in stiintele comunicarii
2. Metodologia cercetarii stiintifice
3. Redactarea documentelor oficiale
4. Managementul proiectelor media
5. Implementarea proiectelor media
6. Managementul resurselor umane
7. Promovarea proiectelor media
Bibliografie:
1. Chelcea,
Septimiu,
Metodologia
cercetării
sociologice – Metode cantitative şi calitative (ediţia a
2-a revizuită), Editura Economică, Bucureşti, 2004
2. Porumb, E.M., Capitalul uman si social, Efes, 2001
3. Adochiţei M., Finanţele întreprinderii, Sylvi,
Bucureşti, 2000
4. Goddard, Angela, Limbajul publicităţii, Polirom,
Iaşi, 2002
5. Paina N. ş.a., Bazele marketingului, Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002.
6. Florin, Cristian, Etică jurnalistică şi legislaţia presei:
crestomaţie, Editura ANI, Bucureşti, 2006.
7. Rădulescu, Mihaela. Metodologia cercetării ştiinţifice,
Bucureşti, EDP, 2006

Descrierea procedurii de
concurs

Concursul constă în analiza dosarului de concurs, proba
scrisa și susținerea prelegerii în prezența comisiei și a
publicului din sala în care se desfășoară acestea, fiecare
avand pondere egala in calcularea notei finale.
Tematica prelegerii este stabilită de către comisie și va fi
comunicată de către președintele comisiei fiecărui
candidat înscris la concurs cu 48 ore înainte de susținerea
probei.
Probele concursului vor avea loc în aceeași zi. Ziua, ora şi
locul desfăşurării probelor vor fi publicate pe pagina web
a concursului cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea
desfăşurării acestora.

