
 

 Asistent de cercetare, poziția 4 – domeniul Sociologie 
 

Concursul pentru ocuparea funcţiei de Asistent de cercetare constă în probe scrise, 

orale şi practice care se vor desfășura după următorul calendar: 

- Perioada de înscriere la concurs: 29.11.2020 - 28.12.2020 

- Locul de desfășurare a concursului: Sediul ICCS, str. Vulcan, nr.2, Tg. Jiu, Gorj 

- Datele de susținere a probelor: 11.01.2021 

 probă scrisă: ora 900 

 probă orală: ora 1200 

 probă practică: ora 1400 

- Data comunicării rezultatelor: 11.01.2021 

- Perioadă de contestații: 12.01.2021-14.01.2021 

 

Tematica probelor de concurs: 

1. Măsurarea în științele socio-umane 

2. Evaluarea cercetării 

3. Cercetarea cantitativă și cercetarea calitativă în Științele educației 

 

Bibliografie: 

1. Septimiu Chelcea, Metodologia cercetării sociologice: metode cantitative și 

calitative, Editura Economică, București, 2007; 

2. Ștefan Georgescu, Epistemiologie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 

1978; 

3. D. Otovescu, Tratat de sociologie generală, Editura Beladi, Craiova, 2010. 
 

 

Candidații vor depune la registratura Universității ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, 

str. Unirii, nr. 36, Târgu Jiu, Gorj, un dosar de concurs ce va cuprinde: 

 

1. Cerere tip de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declarație pe 

propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar; 

2. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit; 

3. Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licenţă ori 

echivalentă însoţită de foaia matricolă;  

4. Adeverință din care să reiasă calitatea de student doctorand; 
5. Copii legalizate de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice; 

6. Copia cărții de identitate;  

7. Adeverință din care să rezulte vechimea în muncă; 
8. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit, însoţită de câte un exemplar din 

lucrările reprezentative; 

9. Declarație pe propria răspundere a candidatului în care indică situațiile de 

incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau lipsa acestor situații de 

incompatibilitate; 

10. Documentul de plată a taxei de înscriere la concurs. 

 

 


