Denumire câmp
Facultatea
Departamentul
Poziția în statul de funcții
Funcția
Disciplinele din încărcătura postului/ ariile
de cercetare, așa cum figurează în statul de
funcții

Descriere
Istorie și Filosofie
Studii Internaționale și Istorie Contemporană
66
asistent
HLE3102 Introducereînstudii de securitateşistrategice
(seminariistudii de Securitate, liniaenglezasiromana)
HLE3205A Introducere în ştiinţe politice(seminarii studii de
securitate, linia engleză și română)
HLR3628 Introducere în studii de intelligence(seminarii studii
de securitate, linia română)
HLE4526A Metodologia cercetării în științele sociale (seminarii
studii de securitate, linia română)

Domeniul științific
Descrierea postului scos la concurs

Științe Politice/Relații Internaționale și Studii Europene
Postul satisface nevoile de predare și cercetare ale programelor
de studii din domeniul Stiințe Politice/RelațiiInternaționale și
StudiiEuropene, pentru programele de licență: Studii de
Securitate/Relații Internaționale și Studii Europene (linia
română de studiu și linia engleză ale Departamentului de Studii
Internaționale și Istorie Contemporană).
Candidații, la ocuparea unui post de asistent, trebuie să fie
licențiați în științe politice, specializarea studii de securitate sau
științe politice.
Candidații, la ocuparea unui post didactic de asistent, trebuie
să deținăcel puțin calitatea de student doctorand (atestată de
institutul de studii doctorale din cadrul unei instituții de
învățământ superior acreditată pentru studii postuniversitare
de doctorat)în Relații Internaționale și Studii Europene sau
Științe Politice, să îndeplinească standardele academice
necesare ocupării postului, iar palmaresul științific să fie în
strânsa legatură cu disciplinele incluse în postul scos la concurs.
Intrucât în structura postului se regăsesc și 2 seminarii în limbă
străină, la dosar trebuie depus și un certificat de competență
lingvistică valabil pentru limba engleză(Cambridge, IELTS,
TOEFL sau ESOL), cu un punctaj echivalent nivelului C1 sau
superior.

Atribuții

Activitățile aferente postului de asistent includ:
1. activități de predare(seminarii);

2. participarea la activitatea de cercetare a departamentului și
publicarea de lucrări științifice;
3. îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a
studiilor, a lucrărilor de licenţă şi de absolvire;
4. activităţi de evaluare în cadrul concursurilor de admitere și
ale comisiilor de finalizare a studiilor;

Data și ora susțineriiprelegerii/ probei orale
Locul susținerii prelegerii/ probei orale
(adresa Facultății/ Institututului și sala)
Probele de concurs, data, ora și locul de
susţinere a acestora (adresa Facultății/
Institututului și sala)

5. activități de tutoriat și consultaţii cu studenţii;
6. îndrumarecercuriștiințificeîncadruldepartamentului;
5 februarie 2018, 12.00
Facultatea de Istorie si Filosofie, Departamentul de Studii
Internaționale și Istorie Contemporană, str. M. Kogălniceanu
nr. 1, etajul III, sala 305
Prima etapă va fi aceea de evaluare a dosarului individual al
candidaților.
Proba scrisă: examen scris va avea loc la ora 10.00, Facultatea de
Istorie si Filosofie, Departamentul de Studii Internaționale și
Istorie Contemporana, str. M. Kogălniceanu nr. 1, etajul III, sala
305.
Probă orală: susținerea unei prelegeri/seminar în limba engleză,
în data de 5 februarie 2019, ora 12.00, Facultatea de Istorie și
Filosofie, Departamentul de Studii Internaționale șiI Istorie
Contemporană, str. M. Kogălniceanu nr. 1, etajul III, sala 305.
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.
Comisia de concurs stabilește titlul pentru proba orală și îl
anunță candidatului/candidaților cu 48 de ore înaintea
prelegerii.

Tematica și bibliografia probelor de concurs

Tematică de concurs este valabilă atât pentru proba scrisă cât
și pentru cea orală
Tematica:
•
Agenda securităţii internaţionale: riscuri, ameninţări,
vulnerabilităţi.
•
Analiza de securitate. Actori, structuri și procese în
securitatea internațională.

•
Misiuni și demersuri de menținere a păcii din
perspectiva securității internaționale.
•

Cultură și politici strategice.

•

Partide politice și alegeri.

•

Puterea politică și rivalitățile de putere.

•

Cultură și politici strategice.

•
Tipuri de intelligence.
Intelligence sharing.
•

Ciclul

de

intelligence.

Design-ul de cercetare în științele sociale.

Bibliografie:
1.
Paul Williams, Security studies: An introduction,
Routledge, London, 2012.
2.
Barry Buzan, Ole Weaver, Jaap de Wilde, Securitatea:
un nou cadru de analiză, Editura CA Publishing, Cluj Napoca,
2011.
3.
Michael Roskin, Robert Cord, James Medeiros, Walter
Joines, Political Science. An introduction, Pearson Education,
12ed, 2012.
4.
Carl Jensen, David McElreath, Melissa Graves,
Introduction
to
Intelligence
Studies,
CRC
Press,
Taylor&Francis Group, 2013.
5.
David Silverman, Interpreting qualitative data, SAGE
Publications, 5ed, 2015.

Descrierea procedurii de concurs

Proba scrisă va începe la ora 10.00, în sala 305. Proba orală se
va desfășura în aceeași sala cu începere de la orele 12.00. Fiecare
candidat, în ordine alfabetică, susține un seminar de minim 30
de minute (prelegere), pe baza titlului comunicat de către
comisia de concurs. Comisia notează în baza procesului verbal
susţinerea şi stabileşte ierarhia concursului coroborând
rezultatele probei scrise, cu cea a prelegerii publice și cu
evaluarea dosarului candidatului/ candidaților, fiecare dintre
acestea fiind reflectate în proporții egale în nota finală.
Director DSIIC,
Lect.univ.dr. Claudiu MARIAN

