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Universitatea Ecologică din Bucureşti 
Facultatea de Psihologie 
Departamentul Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
Concurs pentru ocuparea postului de lector universitar, poziţia 15 
Disciplinele:Metodologia cercetării psihologice. Psihologia muncii. Practica de specialitate. 
Post publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1628 din 28 noiembrie 2016. 
 
 
 
 
 

INFORMAŢII PRIVIND POSTUL SCOS LA CONCURS 

 

 

conform Art. 3, alin. (5) din H.G. 457/2011 
 
 
 
 
 
A. Descrierea postului scos la concurs 
 

Postul scos la concurs figurează ca post vacant în Statul de funcţii al Departamentului 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, aprobat pentru anul universitar 2016-2017, la poziţia 15, cu 
următoarele discipline: Metodologia cercetării psihologice. Psihologia muncii. Practica de 
specialitate. 

 
 

B. Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică şi 
tipurile de activităţi incluse în norma didactică: 
 

1. Susţinerea orelor de curs şi seminar, la parametrii corespunzători din punct de vedere 
ştiinţific şi metodic; 

2. Verificarea studenţilor pe parcurs şi evaluarea finală; 
3. Însoţirea studenţilor în practicile de specialitate sau de cercetare; 
4. Furnizarea de informaţii de specialitate la cererea studenţilor; 
5. Antrenarea studenţilor în activităţi de cercetare şi în activităţi ştiinţifice (ex.: cercuri de 

specialitate); 
6. Îndrumarea studenţilor în elaborarea diferitelor proiecte; 
7. Îndrumarea studenţilor în elaborarea lucrărilor de licenţă; 
8. Participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică a Departamentului Psihologie şi Ştiinţele 

Educaţiei şi publicarea de lucrări ştiinţifice; 
9. Participarea directă şi susţinută la toate activităţile Departamentului Psihologie şi Ştiinţele 

Educaţiei şi ale Universităţii Ecologice din Bucureşti. 
 

 
C. Salariul minim de încadrare la angajare: salariul minim garantat conform prevederilor legale 
în vigoare. 
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D. Calendarul concursului: 
 

Nr. 
crt. 

ACTIVITATEA Perioada 
(Termen) 

1. Publicarea în Monitorul Oficial, partea a III-a, a posturilor 
didactice vacante scoase la concurs  

28.11.2016 

2. Publicarea pe site-ul universităţii a anunţului privind 
organizarea concursurilor 

29.11.2016 

3. Înscrierea la concurs a candidaţilor 29.11.2016 – 14.01.2017 
4. Publicarea deciziei rectorului universităţii privind componenţa 

nominală a comisiilor de concurs pe site-ul universităţii 
 

9.01.2017 
 

5. Analizarea de către comisii a dosarelor candidaţilor înscrişi la 
concurs 

16.01.2017 

6. Comunicarea către candidaţi a avizului compartimentului 
juridic al UEB de îndeplinire a condiţiilor legale de prezentare 
la concurs 

17.01.2017 

7. Publicarea pe site-ul universităţii, pentru fiecare dintre 
candidaţii înscrişi la concurs, a CV-ului şi a Fişei de verificare a 
îndeplinirii standardelor de concurs 

18.01.2017 

8. Publicarea pe site-ul universităţii a zilei, orei şi locului 
desfăşurării prelegerii publice 

19.01.2017 

9. Desfăşurarea concursurilor 30.01.2017 – 3.02.2017 
10. Întocmirea rapoartelor de către preşedinţii comisiilor de concurs 

şi aprobarea acestora de către senatul universitar 
6.02.2017 

11. Publicarea pe pagina web a concursului a rezultatelor 
concursului de ocupare a posturilor didactice vacante scoase la 
concurs 

6.02.2017 

12. Depunerea şi soluţionarea eventualelor contestaţii privind 
rezultatele concursurilor 

6.02.2017 – 12.02.2017 

13. Aprobarea în Senatul UEB a rapoartelor comisiilor de concurs  16.02.2017 
14. Emiterea de către preşedintele universităţii a deciziei de numire 

pe post şi de acordare a titlului universitar aferent 
17.02.2017 

 

E. Tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea 
 

Disciplina: Metodologia cercetării psihologice 

 
Tematică:  
 

1. Introducere în metodologia cercetării psihologice 
2. Modele şi tipuri de cercetare psihologică 
3. Managementul organizării şi desfăşurării cercetării psihologice 
4. Metodologia cercetării în psihologie 
5. Cercetarea observațională în psihologie  
6. Ancheta pe bază de chestionar ca metoda principală în investigarea domeniului psihologic 
7. Interviul psihologic 
8. Analiza conţinuturilor, formelor comunicării şi funcţionării mediului psihologic 
9. Experimentul în cercetarea psihologică 
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10. Eșantionarea în cercetarea psihologică 
11. Prelucrarea statistică a datelor investigate 
12. Redactarea raportului de cercetare 
13. Etică și personalitate în cercetarea psihologică 
14. Aplicații ale cercetării în diverse domenii ale psihologiei  
 
Bibliografie selectivă: 

 
 

1. Aniței, M., (2007), Psihologie experimentală, Iași: Polirom  
2. Agabrian, M., (2006), Analiza de conținut, Iași: Polirom 
3. Chelcea, S., (2001), Metodologia cercetării sociologice: metode cantitative şi calitative, 

Bucureşti, Editura Economică 
4. David, D. (2006). Metodologia cercetării clinice. Fundamente, Iași: Polirom 
5. De Signy, F.; Blanchet, A.; Gotman, A.;Kaufmann J-C., (1998). Ancheta și metodele ei: 

chestionarul, interviul de producere a datelor, interviul comprehensiv, Iași: Polirom 
6. Doise, W. și Deschamps, J-C. și Mugny, G. (1999). Psihologie socială experimentală, Iași: 

Polirom 
7. Enăchescu, C., (2005), Tratat de teoria cercetării ştiinţifice, Iaşi: Editura Polirom 
8. Enachescu, E., (2012), Cercetarea științifică în educație și învățământ, București, Editura 

Universitara 
9. Gheorghiu, D., (2004), Statistică pentru psihologi, București: Trei  
10. Hoffman, O., Popescu, N., G., (2009), Probleme de metodologie în analiza realităţilor 

sociale, Bucureşti, Editura Universitară 
11. King, R. F. (2005). Strategia cercetării, Iași: Polirom 
12. Krueger, R. A.; Casey, M. A. (2005). Metoda Focus Grup - Ghid practic pentru cercetarea 

aplicată, Iași: Polirom 
13. Mitrofan, N., (2009). Testarea psihologică – Aspecte teoretice si practice, Iași: Polirom 
14. Moscovici S., Buschini, F., (2007), Metodologia știintelor socioumane,  Iasi: Polirom 
15. Rădulescu, M., (2011), Metodologia cercetării științifice – Elaborarea lucrărilor de licență, 

masterat, doctorat, București, Editura Didactică și Pedagogică 
16. Rotariu, T.; Iluț, P., (1997), Ancheta sociologică și sondajul de opinie – teorie și practică, 

Iași: Polirom  
17. Urbina, S., (2009), Testarea psihologică, București: Editura Trei 
18. Voiculescu, F., Voiculescu, E., (2007), Măsurarea în ştiinţele educaţiei. Teorie, 

metodologie, aplicaţii, Iaşi, Editura Institutul European 
19. Yin, R. K. (2005). Studiul de caz - Designul, analiza și colectarea datelor, Iași: Polirom 

 
 

Disciplina: Psihologia muncii 

 
1. Introducere în psihologia muncii. Definire și obiect. 
2. Metodologia cercetării în psihologia muncii 
3. Munca în sistemul om – maşină – mediu  
4. Metode de descriere şi analiză a activităţii de muncă 
5. Munca în producţia discontinuă şi în procesele continue 
6. Analiza cognitivă a operatorului uman. Modele 
7. Fiabilitatea umană 
8. Metode de descriere şi analiză a activităţii de muncă  
9. Ambianţa la locul de muncă 
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10. Analiza psihologică a muncii  
11. Tehnici şi metode de analiză a muncii 
12.  Orientarea şi selecţia profesională  

 

 

Bibliografie selectivă:  
 

1. Avram,E., (2007), Psihologie organizațional-managerială. Perspective aplicative, București, 
Ed. Universitară  

2. Avram,E., Cooper, C.L., (2008), Psihologie organizațional-managerială. Tendințe actuale, 
Iași, Polirom  

3. Bogathy, Z., coord., (2004), Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Iaşi, Editura 
Polirom 

4. Burloiu, P., (1997), Managementul resurselor umane, Bucureşti, Ed. Lumina Lex  
5. Furham, A.,  (1994) The Psychology of Behaviour at Work. Hove East Sussex, UK: 

Psychology Press, 
6. Furham, A., (1997), Personality at Work. London: Routledge  
7. Iosif, Gh., (1994), Activitatea cognitivă a operatorului uman, București, Editura Academiei 

Române 
8. Iosif, Gh., (1996), Fiabilitatea umană în sistemele socio-tehnice, București, Ed. Studențească 
9. Iosif, Gh., Vochiţǎ, Z., (1994), Multiple cauzality in indesirabil event, Symposium on  

“Prevention of human errors in high sociotechnical systems”, International Congress of 
Psychology, Madrid (Spania), 17-22 July 1994. 

10. Iosif, Gh., Moldovan, M., (1996), Psihologia muncii, Bucureşti, EDP 
11. Jurcău, N., (1983), Psihologie inginerească, Cluj Napoca, Ed. Dacia 
12. Luca, M. R., (1997), Curs de psihologie a muncii şi organizaţională, Braşov, Universitatea 

Transilvania 
13. Mărgineanu, M., coord., (1972), Selecţia şi orientarea profesională, Bucureşti, E.D.P. 
14. Nestor, I.M., (1976), Psihologie industrială. Consideraţii practice de organizare, Bucureşti, 

Ed. Academiei  
15. Zlate, M.,  (2004, 2007), Tratat de psihologie organizațional managerială, Vol. I și II, Iași, 

Polirom 
 
 

Disciplina: Practica de specialitate 

 
 Tematică: 

 
1. Scopul, obiectivele și rolul practicii de specialitate 
2. Modul de dobândire a competenţelor profesionale  
3. Portofoliul de practică 
4. Specificul activității de practică 
5. Regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică. Structuri de psihologie 
6. Normele de securitate şi sănătate în muncă 
7. Mijloacele logistice, tehnice şi tehnologice pentru dobândirea competenţelor 
8. Documentele de practică 
9. Evaluarea stagiului de practică 
10. Etica profesională 

  
Bibliografie selectivă: 
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1. Aniței, M., (2015), Ghidul privind cariera studentului la psihologie, Proiect POSDRU, ID 
155776, București  

2. Bondrea, A. (Ed.), (2011). Manual de practică. Specializarea psihologie. București: Editura 
Fundației România de Mâine  

3. *** Legea nr. 1/2011 privind educația națională  
4. *** Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor și studenților 

5. *** Ordinul MECI nr. 3955 din 09.05.2008 privind practica studenților 

6. *** CPR (2013), Profesia de psiholog. Acte normative, București. Ed. RA Monitorul Oficial 

 
F. Descrierea procedurii de concurs: A se vedea Metodologia de organizare, desfășurare și 
finalizare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din 
Universitatea Ecologică din Bucureşti (http://www.ueb.ro/manag_calitate/regulamente/ 
METODOLOGIE_ORGANIZARE_CONCURS_UEB_a.pdf). 
 
G. Lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de 

concurs: 
1. Pagina de gardă 

2. Opis 
3. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include declaraţia pe propria 

răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar.  
4. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de 

vedere didactic, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se 
redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de 
departajare a candidaţilor. 

5. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic, care trebuie sa 
includă: 

a. informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; 
b. informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante; 
c. informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de 

proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se 
pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; 

d. informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale 
candidatului. 

6. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi 
structurată astfel: 

a. lista celor maxim 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru 
realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar; 

b. teza sau tezele de doctorat; 
c. brevetele de invenţii şi alte titluri de proprietate industrială; 
d. cărţi şi capitole din carţi; 
e. articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; 
f. publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de 

specialitate; 
g. alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice. 
7. Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, 

prevăzute în metodologia proprie, care este completată şi semnată de către candidat. 
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8. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de 
doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală este obţinută în afara României, atestatul de 
recunoaştere sau echivalare a acesteia. 

9. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de 
doctorat, pe maxim o pagină pentru fiecare limbă. 

10. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de 
incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câștigării concursului sau 
lipsa acestor situaţii de incompatibilitate. 

11. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului: bacalaureat, licenţă, master, 
certificate de studii etc. 

12. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a 
paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate 
ori paşaportului. 

13. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documente care atestă 
schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 

14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format 
electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale 
proprii. Lucrările candidatului care nu sunt disponibile în format electronic: manuale, tratate, 
articole în reviste ştiinţifice recunoscute, diplome de participare la congrese, simpozioane, sesiuni de 
comunicări ştiinţifice vor fi prezentate în format scris. 

 

H. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs: 
 

Universitatea Ecologică din Bucureşti, 
Facultatea de Psihologie 
Bd. Vasile Milea nr.1G, sector 6, Bucureşti, România. 

 Corp C, et. 2, Departamentul Psihologie și Științele Educației  
 Telefon: 021.316.79.32; Fax: 021.316.63.37; e-mail: psihologie@ueb.ro 
 Luni, orele 10.00- 12.00  
 Miercuri, orele 10.00- 12.00  

Persoana de contact:  
Conf. univ. dr. Tamara Bîrsanu - Director Departament Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

 Tel. 0735.519.229; e-mail: tbirsanu@yahoo.com 
 Lect. univ. dr. Constantin-Edmond Cracsner - Decan 
  Tel. 0722.508.360; e-mail:edypsy@yahoo.com 
 
G. Comisiile pentru concurs: 

 
Comisia de concurs: 

Conf. univ. dr. Tamara Bîrsanu - preşedinte  
Conf. univ. dr. Ruxandra Gherghinescu 
Conf. univ. dr. Irinel Anca Tănăsescu - membru 
Lect. univ. dr. Simona Maria Glăveanu – membru  
Lect. univ. dr. Adelina Oana Duțu – secretar comisie  
Lect. univ. dr. Adriana Borosanu - membru supleant  
Lect. univ. dr. Simona Maria Vlădică – membru supleant 

Comisia pentru soluționarea contestațiilor: 
  Lect. univ. dr. Constantin-Edmond Cracsner 
  Lect. univ. dr. Gheorghe Perțea 
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