ASISTENT UNIVERSITAR pe perioadă nedeterminată, poziția 30, Departamentul de
Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate, Facultatea de Științe SocioUmane, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Disciplinele postului: Concepte și metode de cercetare în științele politice, Metode de
cercetare în științele sociale, Metodologie de cercetare socială și politică, Statistică aplicată,
Practică: elaborare licență, Introducere în științe politice, Politici comparate (teorii și metode),
Teorie politică contemporană
Domeniul postului: Științe politice

Descriere post:
Postul de asistent universitar poziția 30 din statul de funcțiuni al Departamentului de Relații
Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate cuprinde activități didactice, curs, seminar
și laborator, adresate studenților anilor I, II și III, din cadrul domeniilor de licență Științe
Politice și Relații Internaționale și Studii Europene. Disciplinele incluse în postul de concurs
sunt menite să asigure interdependența dintre pregătirea teoretică și cea practică proprii
domeniului de licență, astfel încât studenții să evolueze spre o pregătire solidă în domeniul
științelor politice. Disciplinele incluse în postul de concurs se încadrează în două mari direcții
de predare-învățare, metodologia cercetării sociale și transpunerea rezultatelor cercetării în
lucrări de specialitate și politică comparată. Candidatul ideal pentru această poziție deține
titlul de doctor în Științe Politice sau Relații Internaționale și Studii Europene sau Filosofie; cel
puțin un nivel de studii (licență, master sau doctorat) absolvit în domeniul Științe Politice;
utilizează la nivel avansat limba engleză (cercetare, predare – având în vedere planurile pe
termen lung ale departamentului de diversificare a ofertei educaționale) și utilizează la nivel
avansat un program de analiză statistică a datelor sociale (SPSS sau Stata).
Condiții:
Candidatul trebuie să dețină diploma de doctor în momentul înscrierii la concurs.
Atribuții/activități aferente:
Postul de asistent universitar cuprinde un număr de 10 ore (convenționale) de activități
didactice (ore de seminar și laborator).
Activitățile aferente ale acestui post sunt:
(a) susținerea de activități didactice (stabilirea obiectivelor disciplinelor ținând cont de
competențele care trebuie formate studenților, corelarea obiectivelor cu modalitățile de
evaluare, realizarea materialelor didactice necesare parcurgerii disciplinelor);
(b) realizarea activităților de tutorat și consultații săptămânale cu studenții;
(c) participarea la comisiile de admitere și licență;
(d) atragerea de fonduri prin proiecte de cercetare științifică;

(e) realizarea de publicații științifice în limbi de circulație internațională (engleză) prin
care să cumuleze anual un scor de minimum 200 de puncte în conformitate cu grila
prevăzută în regulamentele ULBS în vigoare;
(f) participare la organizarea evenimentelor științifice ale departamentului;
(g) participarea anuală cu lucrări științifice la minimum o conferință științifică națională și
una internațională desfășurată în străinătate;
(h) participarea la ședințele departamentului și la întâlnirile de lucru ale colectivului;
(i) participarea ca membru al departamentului la formarea strategiilor, politicilor și
planurilor departamentului și la urmărirea performanței acestuia;
(j) alte atribuții specifice.

Date importante
Înscrierea la concurs: 28.11.2016 – 20.01.2017
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 06.02.2017 - 09.02.2017
Tematica concursului:
(1) Operaționalizare și măsurare în cercetarea socială. Problema validității și a fidelității.
(2) Populație și eșantion în cercetarea socială. Tehnici de eșantionare.
(3) Ancheta pe bază de chestionar.
(4) Interpretarea datelor calitative.
(5) Indicatori ai caracteristicilor cantitative. Asocierea caracteristicilor calitative. Corelație
și regresie. Analiza factorială.
(6) Conceptualizarea și măsurarea democrației.
(7) Instituții politice în societăți divizate.
(8) Metoda comparativă. Selecția cazurilor în politica comparată.
(9) Schimbarea politică.
(10) Dezvoltare economică și democrație.
(11) Sistemul politic si interacțiunea dintre elementele sale: sistemul electoral, sistemul de
partide, formarea coalițiilor de guvernare si stabilitatea guvernamentală.
(12) Instituționalism, comportamentalism și neo-instituționalism în dezvoltarea științelor
politice.
(13) Guvernare și guvernanță în democrațiile contemporane.
(14) Egalitatea, dreptatea socială și bunăstarea în teoria politică contemporană.
(15) Criticii liberalismului: comunitarianismul, multiculturalismul, teoriile politice
feministe.
Bibliografia:
Almond, G., G. Bingham Powell, Jr., K. Strom și R. J. Dalton. (2009). Politica comparată astăzi.
Iași: Institutul European.
Babbie, E. R. (2010). Practica cercetării sociale. Iași: Polirom.
Bryman, A. (2012). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press.
Culic, I. (2004). Metode avansate în cercetarea socială. Iași: Polirom.

Dworkin, R. (1998). Drepturile la modul serios. Chișinău: Arc.
Farrelly, C. (2003). Introduction to Contemporary Political Theory. Thousand Oaks: Sage.
Farrelly, C. (ed) (2004). Contemporary Political Theory: A Reader. Thousand Oaks: Sage.
Goodin, R. E., & Klingemann, H.-D, eds. (2005). Manual de știință politică. Polirom.
Heywood, A. (2004). Political Theory: An Introduction. Londra: Palgrave Macmillan.
Ilut, P. (1997). Abordarea calitativă a socioumanului. Iași: Polirom.
King, G., Keohane, R., & Verba, S. (2000). Fundamentele cercetării sociale. Iași: Polirom.
Miroiu, M. (2004). Drumul către autonomie: teorii politice feministe. Iași: Polirom.
Peters, B. G. (1998). Comparative politics: Theory and methods. New York: NYU Press.
Rawls, John. 2012. O teorie a dreptății. Iași: Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Rotariu, T. & Iluţ, P. (2001). Ancheta sociologică şi sondajul de opinie: teorie si practică. Iași:
Polirom.
Rotariu, T., Bădescu G., Culic I., Mezei E. & C. Mureșan. (1999). Metode statistice aplicate în
științele sociale. Iași: Polirom.
Salat, L. (2001). Multiculturalismul liberal. Iași: Polirom.
Sartori, G. (1999). Teoria democraţiei reinterpretată. Iaşi: Polirom.
Sartori, G. (2008). Ingineria constituțională comparată. Iași: Institutul European.
Silverman, D.. (2004). Interpretarea datelor calitative: metoda de analiza a comunicarii, textului si
interactiunii. Iasi: Polirom.
Wattenberg, M. P., & Dalton, R. J. (Eds.). (2002). Parties Without Partisans: Political Change in
Advanced Industrial Democracies. Oxford: Oxford University Press.

