ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

ANUNȚ
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecția în vederea ocupării a două
posturi de asistent de cercetare doctorand și a două posturi de asistent de cercetare masterand în
cadrul contractului de cercetare „Factorii care influențează atitudinile profesorilor față de utilizarea
neetică a tehnologiei informației în învățământul superior” - cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-0773.
Condiții pentru posturile de asistent de cercetare doctorand
Descrierea postului
Denumire: Asistent de cercetare doctorand
Perioada angajării: 10.12.2018-09.10.2020
Norma de lucru: parțială, variabilă, 0-4 ore pe zi, cel mult 60 de ore pe lună, în funcție de
cerințele proiectului;
Remunerare: conform bugetului aprobat de finanțator și în acord cu legislația în vigoare;
Condiții minime: cunoașterea limbii engleze, operare PC, cunoștințe de calcul statistic,
utilizare software SPSS, vârsta mai mică sau egală cu 40 de ani (nu au împlinit vârsta de 41 de ani)
Atribuții: activitate de documentare-cercetare, redactare de materiale științifice, prelucrare de
date
Date privind selecția
Depunerea dosarelor
Depunerea dosarelor - până pe data de 22 noiembrie 2018, ora 12.00, Biroul Resurse Umane,
sala D 119;
Afișarea dosarelor admise la selecție - până pe data de 23 noiembrie 2018, ora 12.00;
Depunerea contestațiilor - până pe data de 26 noiembrie 2018, ora 12.00;
Soluționarea contestațiilor - până pe data de 28 noiembrie 2018, ora 12.00
Conținutul dosarului
- cerere de înscriere selecție;
- copie după diploma de master;
- copie după diploma de licență;
- adeverință de student doctorand;
- copie după cartea de identitate;
- Curriculum Vitae;
- listă de lucrări;
- scrisoare de motivație
Data și locul de desfășurare a selecției
Data și ora: 29 noiembrie 2018, ora 15.00
Locul: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, sala D 222
Afișarea rezultatelor - 3 decembrie 2018, ora 10.00
Depunerea contestațiilor - 3 decembrie 2018, ora 14.00
Soluționarea contestațiilor - 4 decembrie 2018, ora 14.00
Probe și modalitatea de selecție
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Selecția va consta în analiza dosarelor candidaților, urmată de un interviu. Vor fi declarați
câștigători primii doi candidați, conform ierarhizării în funcție de punctajul final obținut, cu condiția
ca acesta să fie de cel puțin 80 de puncte.
Bibliografie
Antonesei, L. (coord.). (2009). Ghid pentru cercetarea educaţiei. Iaşi: Editura Polirom.
Labăr, A. V. (2008). SPSS pentru ştiinţele educaţiei. Iaşi: Editura Polirom.
Condiții pentru posturile de asistent de cercetare masterand
Descrierea postului
Denumire: Asistent de cercetare masterand
Perioada angajării: 10.12.2018-09.10.2020
Norma de lucru: parțială, variabilă, 0-4 ore pe zi, cel mult 60 de ore pe lună, în funcție de
cerințele proiectului;
Remunerare: conform bugetului aprobat de finanțator și în acord cu legislația în vigoare;
Condiții minime: cunoașterea limbii engleze, operare PC, cunoștințe de calcul statistic,
utilizare software SPSS, vârsta mai mică sau egală cu 40 de ani (nu au împlinit vârsta de 41 de ani)
Atribuții: activitate de documentare, redactare de materiale științifice, prelucrare de date
Date privind selecția
Depunerea dosarelor
Depunerea dosarelor - până pe data de 22 noiembrie 2018, ora 12.00, Biroul Resurse Umane,
sala D 119;
Afișarea dosarelor admise la selecție - până pe data de 23 noiembrie 2018, ora 12.00;
Depunerea contestațiilor - până pe data de 26 noiembrie 2018, ora 12.00;
Soluționarea contestațiilor - până pe data de 28 noiembrie 2018, ora 12.00
Conținutul dosarului
- cerere de înscriere selecție;
- copie după diploma/ adeverința de licență;
- copie după cartea de identitate;
- Curriculum Vitae;
- scrisoare de motivație
Data și locul de desfășurare a selecției
Data și ora: 29 noiembrie 2018, ora 15.00
Locul: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, sala D 222
Afișarea rezultatelor - 3 decembrie 2018, ora 10.00
Depunerea contestațiilor - 3 decembrie 2018, ora 14.00
Soluționarea contestațiilor - 4 decembrie 2018, ora 14.00
Probe și modalitatea de selecție
Selecția va consta în analiza dosarelor candidaților, urmată de un interviu. Vor fi declarați
câștigători primii doi candidați, conform ierarhizării în funcție de punctajul final obținut, cu condiția
ca acesta să fie de cel puțin 80 de puncte.
Bibliografie
Antonesei, L. (coord.). (2009). Ghid pentru cercetarea educaţiei. Iaşi: Editura Polirom.
Labăr, A. V. (2008). SPSS pentru ştiinţele educaţiei. Iaşi: Editura Polirom.
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