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Descrierea postului scos
la concurs

cercetător științific
Cercetare fundamentală/exploratorie în domeniul ştiinţe politice/relații
internaționale/studii europene
Postul vizează dezvoltarea capacității de cercetare în domeniul științe
politice/relații internaționale/studii europene a Institutului de Cercetări
Europene din cadrul Facultății de Studii Europene.
Candidații la ocuparea unui post vacant trebuie să aibă palmaresul
științific în concordanță cu domeniul științific specificat.

Atribuții

Data și ora susținerii
probei orale
Locul susținerii probelor
de concurs
Probele de concurs, data,
ora și locul de susţinere
a acestora (inclusiv a
prelegerilor, cursurilor
etc.)

Potrivit criteriilor suplimentare ale Facultății de Studii Europene,
candidații vor trebui să facă dovada cunoașterii unei limbii de circulație
internațională atestată printr-un certificat lingvistic nivel minim B2
conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine –
Europass și să atașeze la dosar cel puțin două recomandări pentru
ocuparea postului de CS la ICE, dintre care cel puțin una de la Facultatea
la care au fost absolvite studiile de licență/master.
 activități de cercetare în domeniul științe politice/relații
internaționale și studii europene;
 pregătirea unor propuneri de proiecte de cercetare naționale și
internaționale;
 dezvoltarea de oferte de servicii către comunitatea locală și
regională;
 organizarea de conferințe și seminarii ale Institutului de Cercetări
Europene;
 introducerea datelor referitoare la cercetare pe platforma
Managementul Cercetării;
 gestionarea portofoliului de lucrări științifice al cadrelor didactice
din Facultatea de Studii Europene (repository);
 realizarea unui Newsletter al Institutului de Cercetări Europene.
29 iunie 2017, orele 10.00
Facultatea de Studii Europene (str. Em. de Martonne, nr. 1)
Sala Institutului de Cercetări Europene
Probele de concurs se desfășoară după următorul program:
Evaluarea dosarului: 29 iunie 2017, orele 10.00, Facultatea de Studii
Europene, Sala Institutului de Cercetări Europene

Proba orală: susținerea unei prelegeri – 29 iunie 2017, orele 10.00,
Facultatea de Studii Europene, Sala Institutului de Cercetări Europene

Tematica și bibliografia
probelor de concurs

Descrierea procedurii de
concurs

Proba scrisă: 29 iunie 2017, orele 09.00, Facultatea de Studii Europene,
Sala Institutului de Cercetări Europene
Proba 1 – Probă orală: susținerea unei prelegeri
Tematică:
1. Viitorul Uniunii Europene din perspectiva scenariilor propuse de
președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker
2. Limitele capacității de acțiune a Uniunii Europene în relația cu
țările situate în proximitatea sa geografică
3. Uniunea Europeană ca actor global – oportunități și provocări
Bibliografie:
 Nicolae Păun, Michael O’Neill, „Europe’s Crisis – A Crisis
of Values?”, in: Nicolae Păun, Michael O’Neill (ed.), Europe’s
Constitutional Crisis: International Perspectives, ed. a 2-a, ClujNapoca: Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2008.
 Neill Nugent, The Government and Politics of the European
Union, ed. a 5-a, Houndmills, Basingstoke: Palgrave, 2010.
 Francesco Aldecoa Luzárraga, Mercedes Guinea Llorente,
Europa Viitorului. Tratatul de la Lisabona, Iași: Polirom, 2011.
Proba 2 – Probă scrisă:
Tematică:
1. Designul cercetării calitative în științele sociale
2. Aplicarea metodei focus-grup
3. Analiza conținutului și a formei comunicărilor
Bibliografie:
 Serge Moscovici, Fabrice Buschini (ed.), Metodologia științelor
socioumane, Iași: Polirom, 2007.
 Earl Babbie, Practica cercetării sociale, Iași: Polirom, 2010.
 Traian Rotariu, Petru Iluț, Ancheta sociologică și sondajul de
opinie. Teorie și practică, Iași: Polirom, 2001.
Concursul respectă regulile de organizare a concursurilor pentru
ocuparea posturilor didactice stabilite de Universitatea Babeş-Bolyai.
Competențele candidaților se evaluează pe baza dosarului individual și,
adițional, printr-o probă orală și o probă scrisă. Dosarul individual, proba
orală și proba scrisă contează în proporții egale la nota finală acordată în
referatul individual de apreciere întocmit de fiecare membru al Comisiei
de concurs.
Evaluarea dosarului – se va face din perspectiva:
 relevanței și impactului rezultatelor științifice ale candidatului;
 capacității candidatului de a transfera cunoștințele și rezultatele
sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile
rezultate științifice;

 capacității candidatului de a lucra în echipă și eficiența
colaborărilor științifice ale acestuia, în funcție de specificul
domeniului candidatului;
 capacității candidatului de a conduce proiecte de cercetaredezvoltare;
 experienței profesionale a candidatului în alte instituții decât
instituția care a scos postul la concurs.
Pot reprezenta avantaje competitive:
 cunoașterea la nivel minim B2 conform Cadrului european comun
de referinţă pentru limbi străine – Europass a altor limbi de
circulație internațională;
 experiența internațională (ex. burse Erasmus, doctorate în co-tutelă
etc.);
 deținerea unor granturi/burse de cercetare cu finanțare națională
sau internațională;
 experiența managerială;
 experiența
în
organizarea
de
conferințe
științifice
naționale/internaționale;
 experiență în calculul și analiza datelor statistice prin SPSS;
 disponibilitatea de a lucra la sfârșit de săptămână.
Proba orală constă din susținerea unei prelegeri de 30 minute pe una
din temle menționate mai sus. Comisia de concurs stabilește titlul pe baza
tematicii și bibliografiei de concurs și îl anunță candidatului/candidaților
cu 48 de ore înaintea acestor probe. Candidaţii vor susține această probă
în ordine alfabetică. Examinarea fiecărui candidat se va încheia cu o
sesiune de întrebări şi răspunsuri (15 minute).
Proba scrisă urmărește testarea cunoștințelor cu privire la stăpânirea
tehnicilor de cercetare în domeniul științelor politice.
Pentru evaluarea dosarului și pentru fiecare din cele două probe de
concurs fiecare membru al Comisiei de concurs acordă o notă de la 1 la 10.
Suma mediilor notelor acordate de membrii Comisiei de concurs
reprezintă media finală obținută de fiecare candidat.
Candidații vor fi ierarhizați în funcție de mediile obținute. În situație de
egalitate a mediilor finale, criteriul de departajare este dat, în ordine, de
numărul publicațiilor ISI, numărul publicațiilor BDI și, respectiv,
experiența în cercetare.
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