
ANEXA Nr. 4 
 

 
INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI 

Denumire câmp Descriere 
Facultatea FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE 

EDUCAȚIEI 
Departamentul DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE APLICATĂ 
Poziția în statul de funcții 20 
Funcția ASISTENT PERIOADĂ DETERMINATĂ 3 ANI 
Disciplinele din încărcătura postului/ 
ariile de cercetare, așa cum figurează în 
statul de funcții 

Psihologie experimentală şi analiza datelor I-II,  
Metodologia cercetării în științele educației, Practică de 
profil 3 (în limba maghiară) 
 

Domeniul științific PSIHOLOGIE 
Descrierea postului scos la concurs Postul scos la concurs presupune susţinerea de cursuri 

seminarii aferente disciplinelor descrise în planul de 
învăţământ: Psihologie experimentală şi analiza datelor 
I-II,  Metodologia cercetării în științele educației, 
Practică de profil 3 (în limba maghiară), pentru 
specializările de nivel licenţă Psihologie, Psihopedagogie 
specială. 
Candidaţii pentru ocuparea postului de asistent trebuie să 
aibă specializarea de licenţă, de master şi, cel puțin înscris 
la doctorat în domeniul Psihologie, precum şi publicaţii 
ştiinţifice în edituri şi reviste cotate naţionale şi 
internaţionale în domeniul Psihologie, respectiv în 
domeniul disciplinelor înscrise în postul de asistent, 
poziţia 20. 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţia cunoaşterii 
limbii maghiare atestate prin studiile efectuate, respectiv 
probele de concurs susţinute. 

Atribuții Postul scos la concurs are la bază o normă didactică de 11 
ore/săptămână ce subsumează activităţi de predare 
(seminarii) la nivel licenţă; consultații pentru studenți în 
vederea realizării lucrărilor de licenţă;  examinarea şi 
evaluarea activităţii studenţilor; participare ca membru în 
echipe de cercetare din departament; iniţierea de cercetări 
proprii şi de publicarea de lucrări ştiinţifice conform fişei 
postului; participare la activități administrative solicitate 
de buna desfăşurare a departamentului, participarea în 
comsii de specialitate de la nivelul facultăţii. 

Data și ora susțineriiprelegerii/ probei 
orale şi a probei scrise 

Proba orală: 28 ianuarie 2020, ora 9,00  

Proba scrisă: 28 ianuarie 2020, ora 10,00 
Locul susținerii prelegerii/ probei orale 
(adresa Facultății/ Institututului și sala) 

Sala 104, etaj I,  Clădirea Traian Vuia (B-dul 21 
Decembrie 1989 nr.128) 

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

Pentru postul de asistent universitar, poziția 21 pe 
durată determinată concursul constă în : 
 



1. evaluarea dosarului individual:  
2. susținerea unei probe orale de 30 min  
3. susținerea unei probe scrise din tematica desemnată 

Toate probele se desfășoară în Sala 104, etaj I,  
Clădirea Traian Vuia (B-dul 21 Decembrie 1989 
nr.128). 

Toate probele se susțin în limba de predare maghiară. 
Concursul pentru posturile de asistent universitar constă 
în evaluarea dosarului individual, în susținerea unei probe 
orale, precum și a unei probe scrise. Proba orală constă în 
prezentarea unui proiect de seminar, cu tema stabilită de 
către comisia 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.  
 
Comisia stabilește, pe baza tematicii și bibliografiei de 
concurs, tema prezentării probei orale și o comunică 
candidaților cu 48 de ore înaintea susținerii probei prin 
afișarea la avizierul și pagina web a facultății, 
cu menționarea datei și orei afișării, sub semnătura 
președintelui comisiei de concurs. 
 

Tematica și bibliografia probelor de 
concurs 

Proba 2 –Probă orală: susținerea unui seminar 

Tematică 

1. Cercetarea psihologică, metodă științifică 
2. Standardele etice a cercetărilor psihologice 
3. Componentele și concepțiile fundamentale 

cercetărilor psihologice 
4. Tipuri de cercetări psihologice 
5. Tipurile variabilelor psihologice 
6. Scări de măsurare în cercetare psihologică  
7. Eșantionarea în cercetare psihologică 
8. Caracteristicile cantitative ale variabilelor: 

statistica descriptivă 
9. Distribuția normală a datelor 
10. Designul corelațional 

Bibliografie: 
Adams, K. A., & Lawrence, E. K. (2019). Research 

Methods, Statistics, and Applications (2nd ed.). 
London: SAGE Publications, Inc.  

Garner, R. (2010). The Joy of Stats (2nd ed.). Canada: 
University of Toronto Press 

Goodwin, C. J. (2010). Research in Psychology. Methods 
and Design (6th ed.). USA: John Wiley & Sons, Inc. 

Marczyk, G., DeMatteo, D., & Festinger, D. (2005). 
Essentials of Research Design and Methodology. NJ: 
John Wiley & Sons, Inc. 



McBride, D. M. (2016). The Process of Research in 
Psychology (3rd ed.). London: SAGE Publication, Inc. 

Myers, N., & Hansen, C. (2012). Experimental 
Psychology (7th ed.). Boston: Wadsworth Cengage 
Learning. 

Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manual (6th ed.). UK: 
Open University Press.  

Schwartz, B. T., Wilson, J. H., & Goff, D. M. (2015). An 
Easy Guide to Research Design & SPSS. London: 
SAGE Publications, Inc.  

Terrell, S. T. (2012). Statistics translated: a step-by-step 
guide to analyzing and interpreting data. NY: The 
Guilford Press. 

Proba 2 –Probă scrisă din tematica propusă: 
Tematică 

1. Cercetarea psihologică, metodă științifică 
2. Standardele etice a cercetărilor psihologice 
3. Componentele și concepțiile fundamentale 

cercetărilor psihologice 
4. Tipuri de cercetări psihologice 
5. Tipurile variabilelor psihologice 
6. Scări de măsurare în cercetare psihologică  
7. Eșantionarea în cercetare psihologică 
8. Caracteristicile cantitative ale variabilelor: 

statistica descriptivă 
9. Distribuția normală a datelor 
10. Designul corelațional 

Bibliografie: 
Adams, K. A., & Lawrence, E. K. (2019). Research 

Methods, Statistics, and Applications (2nd ed.). 
London: SAGE Publications, Inc.  

Garner, R. (2010). The Joy of Stats (2nd ed.). Canada: 
University of Toronto Press 

Goodwin, C. J. (2010). Research in Psychology. Methods 
and Design (6th ed.). USA: John Wiley & Sons, Inc. 

Marczyk, G., DeMatteo, D., & Festinger, D. (2005). 
Essentials of Research Design and Methodology. NJ: 
John Wiley & Sons, Inc. 

McBride, D. M. (2016). The Process of Research in 
Psychology (3rd ed.). London: SAGE Publication, Inc. 

Myers, N., & Hansen, C. (2012). Experimental 
Psychology (7th ed.). Boston: Wadsworth Cengage 
Learning. 

Pallant, J. (2016). SPSS Survival Manual (6th ed.). UK: 
Open University Press.  

Schwartz, B. T., Wilson, J. H., & Goff, D. M. (2015). An 
Easy Guide to Research Design & SPSS. London: 
SAGE Publications, Inc.  

Terrell, S. T. (2012). Statistics translated: a step-by-step 
guide to analyzing and interpreting data. NY: The 
Guilford Press. 
 



  Competențele se evaluează pe baza dosarului individual o 
probă orală și o probă scrisă, după cum urmează: 

1. evaluarea dosarului candidatului  
Comisia de concurs va evalua modul în care componentele 
dosarului de concurs reflect pregătirea de bază (licenţă) şi 
superioare (masterat şi doctorat) în domeniul disciplinelor 
aferente postului. Va analiza, de asemenea, satisfacerea 
cerinţei privind limba de predare (dovedită prin studiile 
efectuate de candidaţi în limba maghiară), precum şi 
publicaţiile ştiinţifice (articole, studii, volume) şi 
competenţele de cercetare reflectate în participarea la 
granturi de cercetare, workspopuri, conferinţe ec. În 
domeniul postului vizat. 

În evaluarea activității științifice se va ține cont de calitatea 
publicațiilor în raport cu exigențele prevăzute în norma 
didactică. 

2. Probă orală: prezentarea unui seminar din tematica şi 
bibliografia anunţată, în limba maghiară (30 min) 

Comisia stabilește, pe baza tematicii și bibliografiei de 
concurs, tema prezentării probei orale și o comunică 
candidaților cu 48 de ore înaintea susținerii probei prin 
afișarea la avizierul și pagina web a facultății, cu 
menționarea datei și orei afișării, sub semnătura 
președintelui comisiei de concurs 
 

3.Probă scrisă: o lucrare redactată în limba maghiară pe 
baza unui subiect extras de comisie din tematica și 
bibliografia de mai sus. 

Concursul pentru posturile de asistent universitar constă în 
evaluarea dosarului individual, în susținerea unei probe 
orale, precum și a unei probe scrise. Proba orală constă în 
prezentarea unui proiect de seminar, cu tema stabilită de 
către comisia 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. 

 

Director Departament Psihologie Aplicată, 

Lect.dr. Batiz Eniko 


