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Concurs pentru postul de Asistent de cercetare
Poz.19
Conditii de participare la concurs
Studii: superioare (în unul sau mai multe din domeniile: științe politice, relații internaționale, studii europene,
studii de dezvoltare), DOCTORAND în științe sociale
Experiență anterioară: cursuri/studii de dezvoltare la nivel de licență și/sau master, cursuri avansate de
metode de cercetare în științe sociale la nivel de licență, master sau doctorat și experiență în management de
proiect
Altele: bun comunicator, abilități în colectare și prelucrare de date calitative și cantitative pentru cercetări
socio-politice, abilităţi practice în organizare de eveniment şi comunicare, capacitate de relaţionare intra- şi
inter-instituţională, capacitate de lectură și redactare în limba engleză, cunoaștere a dezbaterilor majore din
studiile privind democrația și educația pentru dezvoltare
Tematica
Millennium Sustainable Goals
The Agenda of the Sustainable Development Goals
The Addis Abeba 2015 Agenda
The New York 2015 Agenda
Major historical and contemporary trends in the study of democracy in relation to development
Major historical and contemporary trends in education for development/global education
Bibliografie

DAHL, Robert, Democracy and Its critics.
OSBORN, Derek, Amy Cutter and Farooq Ullah, UNIVERSAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS:
Understanding the Transformational Challenge for Developed Countries (REPORT OF A STUDY BY
STAKEHOLDER FORUM), May 2015.
PRZEWORSKI, Adam, Michael Alvarez, Jose Antonio Cheibub, Fernando Limongi, Democracy and
Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990. Cambridge University
Press, 2000.
RAVENHILL, John, ed. Global Political Economy, Oxford: Oxford University Press, 2005.
SEN, Amartya. Development as freedom. Anchor Books, 2000.
Freedom House, Global Freedom Index (1973-2015)
The Economist Intelligence Unit, Global Democracy Index (2006-2015)
Transparency International, Corruption Perception Index (1995-2015)
UNESCO, Roadmap for implementing the Global Action Program on Education for Sustainable
Development, 2014, http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf
United Nations Development Programme, The Milennium Development Goals Report 2015. Oxford
University Press, 2016.
United Nations Development Group, Delivering the Post-2015 Development Agenda, 2014
United Nations, Agenda 21 (and subsequent developments: Rio+5, Rio+10, Rio+20, Agenda 21 for
Culture)
Varieties of Democracy Project, www.v-dem.net

FISA INDIVIDUALA A POSTULUI
In temeiul prevederilor legale in vigoare se incheie astazi……………. prezenta fisa individuala a postului:
Locul de munca: Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Științe Politice, Centrul pentru Studii de Dezvoltare
și Cooperare Internațională
Denumirea postului: Asistent de cercetare
Numele si prenumele angajatului:
Descrierea postului:
l.Pregătirea profesională
l.l. Pregătirea de bază (corespunzatoare studiilor absolvite potrivit prevederilor legale) - studii superioare în
unul sau mai multe din domeniile: științe politice, relații internationale, studii europene, studii de dezvoltare;
doctorand în științe politice
I .2. Pregătirea de specialitate, specializări, cursuri: cursuri/studii de dezvoltare internațională la nivel de
licență și/sau master, cursuri de metode de cercetare în științe sociale la nivel de licență și/sau master
2. Durata angajării: perioada determinată, de la data validării numirii până la incheierea proiectului (30
septembrie 2017)
3. Experiența profesională specifică: minim un stagiu de practică efectuat în timpul studiilor de licență și/sau
de master, management de proiecte
4. Tipul postului:
Asistent de cercetare
5. Sfera de relatii
5.1. de subordonare
- directorului Centrului pentru Studii de Dezvoltare si Cooperare Internațională;
- coordonatorului de proiect
5.2. functionale
- cu departamentele facultății, cu personalul didactic din facultate.
6. Descrierea activititatilor corespunzatoare postului
- sprijin în alcătuirea colectării și prelucrării de date privind donatori de asistență oficială pentru dezvoltare și
în organizarea evenimentelor din cadrul proiectului
- sprijin logistic în gestionarea proiectului
7. Raspunde de:
- co-organizarea unuia din seminariile de cercetare din cadrul proiectului
8.Titularul este obligat să își însușească și să respecte Regulamentul de Ordine lnterioară, normele generale și
instrucțiunile proprii de sănătate și securitate în muncă.
9. Postul se încadrează în categoria de personal .......... și beneficiază de sporurile prevăzute de lege. Această
fișă a postului s-a încheiat in 3 (trei) exemplare, dintre care una a rămas la angajat.
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