ANEXA Nr. 4
INFORMATII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI
Denumire câmp

Descriere
Facultatea
Sociologie și Asistență Socială
Departamentul
Sociologie
Poziția în statul de funcții
28
Funcția
Asistent universitar
Disciplinele din încărcătura postului/ ariile Statistică socială și analiza datelor
de cercetare, așa cum figurează în statul de Metode și tehnici de cercetare sociologică
funcții
Design-ul și practica cercetării aplicate
Domeniul științific
Sociologie
Descrierea postului scos la concurs
Descrierea postului scos la concurs va fi făcută în termeni
cuprinzători, care corespund nevoilor reale ale instituției de
învățământ superior, avându-se în vedere să nu se limiteze, în
mod artificial, numărul potențialilor candidați.
Concursul se organizează pentru un post didactic de asistent
universitar pentru o perioadă determinată de 2 ani, în cadrul
Departamentului de Sociologie, linia română. Încărcătură
postului constă în seminarii la disciplinele Statistică socială şi
analiza datelor (anul I, toate specializările), Metode şi tehnici
de cercetare sociologică (anul I, toate specializările) şi Designul şi practica cercetării aplicate (anul II, Sociologie şi Resurse
umane). Condiţia minimă pe care trebuie să o îndeplinească
candidata/candidatul este deţinerea titlului de Doctor în
Sociologie sau a calităţii de Doctorand în Sociologie. De
asemenea, candidatul/candidata trebuie să prezinte dovada
unui palmeres ştiinţific adecvat în domeniul sociologiei prin
publicațiile sale ştiinţifice, proiectele de cercetare proprii sau
în care a colaborat, stagiile de pregătire profesională urmate
şi diplomele sau atestatele obţinute. Dat fiind specificul
încărcăturii postului, dovada competenţelor în metode de
cercetare cantitative şi analiza statistică a datelor constituie
un avantaj. Ocupantul postului va avea rolul de a impulsiona
activitatea de cercetare a studenților, oferind sprijin pentru
realizarea unor proiecte de cercetare proprii ale studenţilor şi
a unor publicaţii ştiinţifice studenţeşti.
Atribuții

Atribuțiile/ activitățile aferente postului scos la concurs,
incluzând norma didactica si tipurile de activități incluse în
norma didactică, în cazul posturilor didactice, respectiv norma
de cercetare
Activităţi de seminar, proiecte de an, lucrări practice şi
de laborator (inclusiv pregătirea acestora).
Consultaţii, pentru toate formele de învăţământ.
Programul de consultaţii este de 28 ore/an, în timpul
activităţii didactice din cadrul semestrelor.
Pregătire individuală (autoperfecţionare), inclusiv
perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice.
Participarea la conferinţe, simpozioane, congrese ş.a.
organizate în domeniul de activitate principal sau în domenii

interdisciplinare.
Organizarea de congrese, simpozioane, colocvii ş.a. în
domeniul de activitate sau în domenii colaterale
(complementare).
Elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri de
probleme şi de teste şi a altor materiale didactice.
Activităţi de cercetare ştiinţifică.
Elaborarea şi publicarea articolelor, studiilor,
monografiilor, cărţilor de specialitate, tratatelor ş.a.
Îndrumarea şi consilierea studenţilor pentru realizarea
unor proiecte de cercetare şi publicaţii proprii.
Organizarea de schimburi academice cu universităţi din
ţară şi străinătate.
Participarea la programele internaţionale la care
România sau Universitatea sunt parte.
Cadrul didactic trebuie să participe la promovarea loială
a universităţii angajatoare, a programelor şi imaginii sale,
contribuind la vizibilitatea internaţională a acesteia.
Data și ora susținerii prelegerii/ probei orale
Locul susținerii prelegerii/ probei orale
(adresa Facultății/ Institututului și sala)

5 februarie 2019, ora 12 – Proba orală
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, sala 217
B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128
Cluj-Napoca
400604

Probele de concurs, data, ora și locul de
susținere a acestora (adresa Facultății/
Institututului și sala)

a) pentru posturile de asistent universitar, ACS și CS
concursul constă în
1. evaluarea dosarului individual;
2. susținerea unei probe orale;
3. susținerea unei probe scrise.
Proba scrisă: 5 februarie 2018, ora 10
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, sala 217
B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128
Cluj-Napoca, 400604
Proba orală: 5 februarie 2019, ora 12
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, sala 217
B-dul 21 Decembrie 1989 Nr. 128
Cluj-Napoca, 400604
Proba scrisă este redacțională și se vor trata subiecte
formulate de către comisie, corespunzătoare temelor și
bibliografiei minime indicate. Durata probei scrise este de 90
de minute.
Proba orală constă în prezentarea unui proiect de seminar la
una dintre disciplinele cuprinse în încărcătura postului, la
alegere. Proiectul de seminar trebuie să utilizeze cel puțin
două titluri din bibliografia minimă indicată. Tematică exactă
a proiectului de seminar este stabilită de către comisia de
concurs și comunicată candidaților cu 48 de ore înaintea

susținerii probei prin afișarea la avizierul și pe pagina web a
facultății, cu menționarea datei și orei afișării, sub semnătura
președintelui comisiei de concurs. Durata minimă a probei
orale este de 30 minute. Prezentarea proiectului de seminar
este urmată de o sesiune de întrebări din partea comisiei de
concurs și a publicului.

Tematica și bibliografia probelor de concurs

Descrierea procedurii de concurs

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.
Tematica probelor de concurs:
1. Metodologii calitative și cantitative în cercetarea sociologică
2. Eșantionare. Reprezentativitate și generalizabilitate
3. Validitate și fidelitate în cercetarea sociologică. Surse de
eroare și controlul acestora
4. Metoda experimentală și testarea statistică a semnificației
diferenței dintre două subeșantioane (testul T)
4. Asocierea statistică. Indicatori și interpretare
5. Descompunerea varianței și testarea statistică a
semnificației diferenței dintre două sau mai multe
subeșantioane (ANOVA)
6. Corelația și regresia multivariată. Indicatori și interpretare
7. Analiza cluster. Algoritmi de grupare. Indicatori și
interpretare
8. Analiza factorială. Algoritmi de extracție a factorilor latenți.
Construcția de indicatori compuși.
9. Analiza de corespondență. Indicatori și interpretare
Bibliografia minimă:
Babbie, Earl (2010). Practica cercetării sociale. Iași:
Polirom.
Culic, Irina (2004). Metode avansate în cercetarea
socială. Analiza multivariată de interdependență. Iași: Polirom.
Rotariu, Traian și Iluț, Petru (2006). Ancheta sociologică
și sondajul de opinie. Teorie și practică. Iași: Polirom.
Rotariu, T., Culic, I., Bădescu, G., Mezei, E. și Mureșan, C.
(2006). Metode statistice aplicate în științele sociale.
Rotariu, Traian (2012). Fundamentele epistemologice ale
științelor sociale. Iași: Polirom.
Rughiniș, Cosima (2012). Măsurarea sociologică. Teorii și
practici ale cuantificării. Iași: Polirom.
Vasile, Marian (2014). Introducere în SPSS pentru
cercetarea socială și de piață. O perspectivă aplicată. Iași:
Polirom.
Concursul constă în evaluarea palmaresului științific prezentat
în dosarul individual de concurs, proba scrisă și proba orală.
Evaluarea palmaresului științific prezentat în dosarul de
concurs urmează metodologia UBB.

Proba scrisă este redacțională și se vor trata subiecte
formulate de către comisie, corespunzătoare temelor și
bibliografiei minime indicate. Durata probei scrise este de 90
minute.
Proba orală constă în prezentarea unui proiect de seminar la
una dintre disciplinele cuprinse în încărcătura postului.
Proiectul de seminar trebuie să utilizeze cel puțin două titluri
din bibliografia minimă indicată. Tematică exactă a proiectului
de seminar este stabilită de către comisia de concurs și
comunicată candidaților cu 48 de ore înaintea susținerii probei
prin afișarea la avizierul și pe pagina web a facultății, cu
menționarea datei și orei afișării, sub semnătura președintelui
comisiei de concurs. Durata minimă a probei orale este de 30
minute. Prezentarea proiectului de seminar este urmată de o
sesiune de întrebări din partea comisiei de concurs și a
publicului.
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 candidaților se realizează pe baza următoarelor
criterii:
- relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice;
- capacitatea de a îndruma studenţi sau tineri
cercetători;
- competenţele didactice ale candidatului;
- capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi
rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a
populariza propriile rezultate ştiinţifice;
- capacitatea candidatului de a lucra în echipă şi
eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de
specificul domeniului candidatului;
- capacitatea candidatului de a conduce proiecte de
cercetare-dezvoltare;
- experienţa profesională a candidatului în alte instituţii
decât instituţia organizatoare de concurs.
Pentru a se califica în vederea ocupării postului scos la
concurs, candidații trebuie să fi obținut la fiecare probă cel
puțin nota 6,00, să aibă nota finală a fiecărui referent de cel
puțin 7,00 și să obțină media generală în raportul de sinteză
asupra concursului cel puțin 8,50.
Pe baza mediei generale, comisia de concurs decide ierarhia
candidaților și nominalizează candidatul care a întrunit cele
mai bune rezultate.

