
 
                                                                                                                                     

        
          
 
 
 
 

ANUNȚ 
 
Universitatea din Craiova, Departamentul de Cercetare și Management Programe anunță scoaterea la concurs a 
unui post de asistent de cercetare, pe perioadă determinată de 20 de luni, în domeniul Ştiinţe 
comportamentale. 
 
Condiții de participare la concurs 
Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: 

1) Să fie doctori sau doctoranzi în faza finală de susţinere a tezei în unul din domeniile specifice postului 
scos la concurs și să aibe recomandarea conducătorului de doctorat. 

2) Să aibă cunoştinţe şi abilitităţi în domeniile de competenţă solicitate. 
3) Să cunoască bine limba engleză (cunoaşterea unei alte limbi străine reprezintă un atu). 
4) Să ştie să utilizeze calculatorul şi alte tehnologii moderne de comunicare. 
5) Să  aibă experienţă minimă în managementul proiectelor de cercetare. 

 
Înscrierea la concurs 
 
Dosarele  de înscriere la concurs se depun la sediul Departamentului de Cercetare și Management Programe,  
Clădirea centrală a Universității din Craiova, sala C427, str. Al.I.Cuza nr.13, în zilele lucrătoare, între orele 
9,00-14,00, până pe 13.05.2015. Ele trebuie să cuprindă: 

 Cerere de înscriere la concurs. 
 Copii legalizate după actele de studii (inclusiv după diploma de doctor). Doctoranzii vor atașa 

o adeverință eliberată de școala doctorală. 
 Recomandarea conducătorului de doctorat. 
 CV EUROPASS în limba română. 
 Cazier judiciar. 
 Adeverință medicală. 

Rezultatul selecției de dosare va fi afișat pe 14.05.2015 pe site-ul Universității, www.central.ucv.ro. 
 
Organizarea concursului 
 
Concursul va consta din două probe: 

1. Proba scrisă, pe 18.05.2015, ora 10 în Clădirea centrală a Universitatii, str. A.I. Cuza nr.13, sala C454  
2. Proba practică, pe 20.05.2015, ora 10 în Clădirea centrală a Universitatii, str. A.I. Cuza nr.13, C454. 

Proba scrisă este eliminatorie, nota minimă de promovare fiind 5,00 (cinci). Nota finală a concursului 
se calculează ca medie aritmetică între nota de la proba scrisă și nota de la proba practică. În cazul în 
care există note finale egale, departajarea se va face în funcție de nota de la proba scrisă 
 
Rezultatele celor două probe vor fi afișate pe site-ul Universității din Craiova (www.central.ucv.ro ) în aceeași 
zi în care s-au desfășurat probele. Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor la 
sala C427, str. Al.I.Cuza nr.13. 
 
Anexăm tematica și bibliografia pentru concurs, precum și fișa postului care vizează în principal activități 
suport pentru centrele și grupurile de cercetare din instituție. Informații suplimentare privind desfășurarea 
concursurilor se pot obține de la Departamentului de Cercetare și Management Programe,  Clădirea centrală a 
Universității din Craiova, sala C427, telefon +40 251 413844. 
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UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DEPARTAMENTUL DE CERCETARE SI MANAGEMENT PROGRAME

TEMATICA oB CoNCURS
pentru pozi\ia de Asistent de cercetare, domeniul $tiinfe comportamentale

SUBIECTE GENERALE:
l. Baze de date cu reviste qtiin{ifice: acces, utilizare.
2. Proiecte de cercetare: de unde si cum se pot atrage fonduri pentru cercetare? Cum se scrie
un proiect de cercetare?
3. Cunoqtin{e IT: softuri de editare gi de prelucrare de text.

Bibliografie:
I . Zlatian, Radu, Cum sd scriem o carte: tehnoredactarea,Ed. Alma, Craiova,2007.
2. Baze de date de pe site-ul BiblioteciiUCV !:ap.//brb!q.cq$d.u!yJol
3. Baze de date prin site-ulANELIS PLUS: hUplWwU.aLeliSplUq.i_ol
4. Programe europene de cercetare: http://ec.europa.eu/prosrammes/horizon2020/

SUBIBCTE DB SPBCIALITATB:

1. Cunoaqterea lui Dumnezeu in teologia ortodoxd
2. Definirea teologiei ca qtiinl6 gi ca domeniu de studiu
3. Particularit[1ile Domeniului Teologiei in contextul legislaliei actuale
4. Locul Teologiei intre celelalte gtiinle qi domenii de studiu. Poten{ialitatea de

interdisciplinaritate
5. Starea actualS a cercetirii teologice: analizd, viziune gi posibilitili

Bibliografie:
l. Benga, Daniel, Metodologia cercetdrii stiinlifice tn teologia istoricd, Ed. Sophia, Bucuregti,

2005.
2. Cdmpan, Diana, Introducere tn cercetarea Stiinlfficd; litere Si teologie, Ed. Reintregirea, Alba

Iulia, 2009.
Chelcea, Septimiu, Cum sd redactdm o lucrare de licenyd, o tezd de doctorat, un articol
stiinltfic in domeniul qtiinlelor socioumane, Ed. comunicare.ro, Bucureqti, 2005.
Eco, Umberto, Cum se face o tezd de licen\d: disciplinele umaniste, Ed. Pontica, Bucureqti,
2000.

5. Endchescu, Constantin, Tratat de teoria cercetdrii Stiin{ifice, Ed. Polirom ,\aqi,2007.
6. Moscovici, Serge; Buschini, Fabrice (coord.), Metodologia qtiinlelor socioumane, trad. De

Vasile Savin, Ed. Polirom ,Iaqi,2007.
7. Rad, Ilie, Cum se scrie un text qtiinlific; disciplinele umaniste, Ed. Polirom, Iagi, 2008.
8. Rddulescu, Mihaela $t., Metodologia cercetdrii stiinlifice; elaborarea lucrdrilor de licenlii,

masterat, doctorat, Ed. Didacticd qi Pedagogicd, Bucuregti, 2006.
9. $erbinescu, Andra, Cum se scrie un text: introducere in tehnica redactdrii, Ed. Polirom, Iaqi,

200s.
10. Teologia ortodoxd in secolul al XX-lea Si la inceputul secolului al XXI-lea, Coordonator: Pr.

Prof. Dr. Viorel Ionili, Ed. Basilica, Bucureqti, 2011.

FORMA DE ORGANIZARE A CONCURSULUI:
1. Probi scris[ din subiectele de specialitate
2. Probd practic[ din subiectele generale si cele de specialitate
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CONDUCEREA



UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DEPARTAMENTUL DE CERCETARE SI MANAGEMENT PROGRAME

FI$A INDIVIDUALI A POSTULUI

I. Specificarea postului:
o Denumirea postului: Asistent de cercetare
o Nivelul studiilor: Studii superioare cu doctorat oblinut sau in curs de oblinere (nivel 8 cf.

Clasificdrii Dublin).
o Abilitdli, calitdli $i aptitudini solicitate ocupantului:
- Abilitatea de a asculta Ei de a inlelege informaliile qi ideile, de a genera qi utiliza diferite reguli, de a
aplica deductiv reguli generale unor probleme specifice.
- Gdndire analiticd qi criticd, , capacitatea de a lucra eficient in echipd, creativitate gi iniliativd,
integritate gi devotament pentru institutrie, aptitudini de comunicare.

II. Descrierea postului - Activitlfi:

NotS: Repartilia orelor/sdptdm6nd se varealiza in funclie de specificul postului qi a necesitdtilor de etap6.
Informalii suplimentare Ia telefon 0251.413844

DIRECTOR DE DEPARTAMENT,
Prof. univ.dr. Radu Constantinescu

Nr.crt. Tip de activitate Nr.ore/
sIpt5mffnI

I Activit5{i de Cercetare-Dezvoltare-Inovare:
o Activitdli de cercetare efectivd: intocmire documenta{ii, intrelinere

echipamente, efectuare de mf,surdtori, colectare date, etc.
o Participarea la activitf,li de practicS.
o Acordarea de asistent6 tehnicd in realizarea unor lucrdri de dizertatie sau

doctorale.
o Tehnoredactarea unor reviste/ arlicole/ materiale de specialitate.

2 {ctivitS{i de sprijinire a cercet5torilor in derularea proiectelor de cercetare:
o Evidente primare pentru documente (indosariere contracte, regulamente,

copii ale unor documente din proiect).
. intocmirea unor documente, transmiterea si pistrarea acestora (referate, state,

rapoarte, etc.).
o Asigurarea fluxului de documente intre coordonator gi serviciile

administrative ale UCV.
o Spr|in in organizarea unor evenimente, manifestari qtiinlifice, expozilii gi

tdrguri.
o Tehnoredactare qi prelucrarea de date pe calculator.
o Intretinerea de site-uri web sau gestionarea unor baze de date cu informalii

specifice domeniului.
. Sprrjin in producerea de prototipuri gi in intocmirea de documentalii pentru

brevetarea unor idei. produse sau servicii.
Activitlfi de administrare qi intrefinere abazei materiale:

. intocmirea si men{inerea la zi a documentelor de gestiune penlru baza
materialb din dotarea Centrului de cercetare.

o Intrelinerea gi deservirea echipamentelor qi instalaliilor din dotarea
laboratoarelor de cercetare.

Total ore 40
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