Nume câmp

Descriere

Facultatea

Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Departamentul

Departamentul de Psihologie Clinica si Psihoterapie

Poziția în statul de

13

funcții
Funcție

Lector 13, perioada determinata - 3 ani

Discipline din planul de
învățământ

Psihologia familiei și cuplului: aplicații judiciare (în limba engleză), Psihologia
clinică a dezvoltării copilului, adolescentului şi adultului, Psihodiagnostic şi
evaluare clinică, Psihologia familiei, Evaluarea psihologică a copilului
preșcolar și școlar, Psihodiagnostic clinic şi intervenţii la copii.

Domeniu științific

Psihologie

Descrierea postului

Postul cuprinde activități de predare a disciplinelor menționate anterior atât la

scos la concurs

nivel licență (specializarea psihologie, anul 3) cât și la nivel masteral (Master
Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie, - Tehnici
psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potențialului
uman, Master Psihologie Judiciara), precum si activități de cercetare in cadrul
postului.

Atribuții

Activități de predare, cercetare in cadrul Departamentului si servicii in cadrul
Clinicii Universitare de Psihologie

Data și ora susținerii

29.06.2017, ora 17.00 proba orala

prelegerii/ probei orale
Locul susținerii

Clădirea Avalon

prelegerii/ probei orale

Strada Republicii 37, Cluj-Napoca

Probele de concurs,

Proba orala va avea loc in data de 29.06.2017, ora 17.00, Clădirea Avalon,

data, ora și locul de

Strada Republicii 37, Cluj-Napoca.

susţinere a acestora
(inclusiv a prelegerilor,
cursurilor etc.)
Tematica și bibliografia

1. Caracteristicile evaluării psihologice validate ştiinţific.

probelor de concurs

2. Diagnostic si intervenție validate științific in tulburările emoționale ale
copiilor si adolescenților.
3. Diagnostic si intervenție validate științific in tulburările comportamentale ale
copiilor si adolescenților.
4. Abordarea cognitiv-comportamentală a cuplului și familiei – distorsiunile
cognitive și efectele acestora.
5. Cuplu și problematica acestuia – fundamente ale formării cuplului

6. Cuplul și problematica acestuia – conceptualizarea problemelor apărute în
cuplu.
7. Familii în dificultate - divorțul, recăsătoriile și efectele acestora.
8. Familii în dificultate - violența domestică și efectele acesteia.
9. Interacțiunea părinți-copii; atașament, afecte și disciplinare.
10. Stresul intrafamilial și psihopatologia
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Descrierea procedurii
de concurs

Concursul constă în:
1. evaluarea dosarului individual
2. susținerea unei probe orale
Concursul constă în evaluarea dosarului candidatului și într-o prelegere
(susținerea unui curs, din tematica postului). Comisia de concurs stabilește
titlul și îl anunță candidatului / candidaților cu 48 de ore înaintea prelegerii
prin avizierul și pagina web a facultății, cu menționarea datei și orei afișării,
sub semnătura președintelui comisiei de concurs. Intrebarile candidatului vor
fi adresate in limba engleza, acesta trebuind sa depuna la dosar si un
certificat de competenta lingvistica care sa ateste cunoasterea limbii engleze
la nivelul de minim B2.
In evaluare, dosarul candidatului prezentând realizările profesionale ale
acestuia contează în proporție de 75%, iar susținerea prelegerii publice
deține o pondere de 25% din nota finală propusă prin referatul individual de
apreciere întocmit de fiecare membru al comisiei de concurs. În evaluarea
activității științifice se va ține cont de calitatea publicațiilor în raport cu
exigențele prevăzute în norma didactică.
In numele consiliului departamentului, director departament
Prof. Dr. Anca Dobrean, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

