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INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

Str. Ştirbei Vodă nr. 37, sector 1, 
Bucureşti 010102 

Tel:021.313.64.91; 021.314.27.83 
ROMÂNIA 

Fax: 40/1/312.14.47 
 
                                                                                                              Nr. 1481 /25.10.2016 
 

ANUNŢ 
 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei  scoate la concurs 3 posturi vacante de asistent cercetare 
științifică. 
  

Pentru informaţii suplimentare privind concursul, vă rugăm să contactaţi Institutul de ştiinţe ale 
Educaţiei, str. Ştirbei Vodă, nr. 37, sector 1, Bucureşti, telefon: 021.315.88.91 sau pe site-ul www.ise.ro. 
  
      Înscrierile şi depunerea dosarelor personale se fac până pe data de  24 noiembrie 2016, ora 12.00,   
la biroul Resurse umane al ISE. Rezultatul selecției dosarelor de concurs se va afișa la sediul ISE și pe 
site-ul instituției, pe data de 25 noiembrie 2016. 
 
Candidatul pentru un post contractual vacant trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.6 din 
HG nr. 286/2011 actualizat,   Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare 
în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice: 
 
La înscriere candidații vor depune următoarele documente: 
 

1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare; 
2) copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea, potrivit legii; 
3)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de instituția publică; 

4) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă sau în specialitate; 
5) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
6) adeverința medicală  care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni 

anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități 
sanitare abilitate; 

7) curriculum vitae; 
8) precum și alte documente specifice prevăzute în Metodologia internă de concurs pentru posturile 

de cercetare, aflată pe site-ul ISE, la adresa www.ise.ro. 
 

              Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

              Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria 
răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. 

 

 

http://www.ise.ro/
http://www.ise.ro/
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           Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 
 

- 30 de zile de la data anunțului conform Legii nr.319/2003 – Statutul personalului de cercetare – 
dezvoltare. 

 
Concursul va avea loc  la sediul ISE, în datele de: 

a)  07 decembrie 2016, ora 11.00 -  probă scrisă, 
b)  09 decembrie 2016, ora 11.00 – interviul. 

 
Rezultatele probelor concursului se afișează in termen de 1 zi lucrătoare. 
Termenul de depunere a contestaţiilor este  de maxim 24 de ore de la data afişării rezultatului 

selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul ISE. 
Termenul de soluţionare a contestaţiilor este de maxim o zi lucrătoare de la  expirarea termenului de 

depunere a contestaţiilor. 
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul ISE,  imediat după 

soluţionare. 
 
Condiții generale pentru ocuparea posturilor:  

 
- pentru postul de asistent de cercetare științifică: să fie absolvent cu examen de licență sau 

diplomă 
 

Cerințe  specifice pentru ocuparea posturilor: 
 
Toți candidații trebuie să aibă în vedere prevederile Legii nr. 319/2003 – Statutul personalului de 
cercetare –dezvoltare și Metodologia internă de concurs, pentru posturile de cercetare, aflate pe 
site-ul ISE (www.ise.ro). 
 

1) pentru postul de  asistent cercetare, perioadă determinată, laboratorul Teoria educației: 
 

Studii: absolvent cu diplomă de licență în domeniile: științele educației, psihologie, filozofie, sociologie 
 
Domenii de expertiză: 
- Instruire asistată de calculator / utilizarea TIC în activitatea didactică 
- Filosofia educației 
- Formarea profesorilor 
 
Competențe necesare: 

• comunicare orală şi scrisă în limbile română și engleză; 
• capacitatea de a evalua proiecte educaționale și de a oferi recomandări relevante cadrelor 
didactice pentru ameliorarea acestora; 
• capacitatea de a monitoriza desfășurarea proiectelor școlare și de a acorda consultanță cadrelor 
didactice; 
• capacitatea de a superviza activităţi de traducere, adaptare şi verificare a materialelor 
educaționale; 
• gestionare baze de date (csv, excel); 
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• organizarea de evenimente de promovare a proiectelor ISE și de formare continuă a cadrelor 
didactice; 
• tutorat pentru cursuri de formare a cadrelor didactice (susținute preponderent online); 
• utilizare Microsoft Office (minim Word și Excel), instrumente Google, web browsing. 

 
 

2) Pentru postul de  asistent cercetare, perioadă determinată, laboratorul Consiliere și 
Management educațional: 
 

Studii:  
• absolvent cu diplomă de licență în domeniul științele educației 
• masterand în management şi evaluarea organizaţiilor şi programelor educaţionale 

 
Domenii de expertiză: 

• Management educaţional 
• Evaluarea programelor educaţionale 
• Educaţia adulţilor 

 
Competențe şi abilităţi necesare: 

• participare în echipă la elaborarea şi derularea proiectelor de cercetare în domeniul management 
educaţional 
• participare în echipă la derularea de proiecte educaţionale şi/sau proiecte cu finanţare europeană 
• asigurarea suportului în organizarea de evenimente (cursuri de formare, seminarii, conferinţe) de 
promovare a rezultatelor cercetării ISE și de formare continuă a cadrelor didactice 
• comunicare orală şi scrisă în limbile română, engleză şi franceza 
• utilizare Microsoft Office (minim Word și Excel), instrumente Google, web browsing, 
gestionare baze de date 
• capacitatea de a lucra în echipă, de a respecta termene şi de a răspunde prompt solicitărilor 

 
3) pentru postul de asistent cercetare, perioadă determinată, laboratorul Politici educaționale 

 
    Studii: absolvent cu diplomă de licenţă în domeniul științe sociale, specializarea: științe ale educaţiei 
/ psihologie / sociologie. 
 
Domenii de expertiză:  
- Politici educaţionale 
- Sociologia educaţiei 
- Psihologia educaţiei 
- Managementul şcolar 
 
Competenţe necesare la locul de muncă: 
- comunicarea orală şi scrisă în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională;  
- utilizarea Microsoft Office, instrumente Google, gestionarea de baze de date (Excel etc.); 
- implicarea în realizarea de activităţi sau proiecte de cercetare-dezvoltare în domeniul educaţionall; 
- asigurarea de suport ştiinţific, organizatoric şi administrativ pentru organizarea de evenimente de 

promovare a rezultatelor cercetării Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei şi programe de formare 
continuă a cadrelor didactice; 

- capacitatea de a lucra în echipă, de a respecta termene de activitate şi de a răspunde prompt 
solicitărilor de la locul de muncă; 
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Tematică și bibliografie:    
 

1) pentru postul de  asistent cercetare, perioadă determinată, laboratorul Teoria educației: 
 

  
Tematica de concurs 
 

• Educație și formare în sec XXI 
• Elemente de metodologie a cercetării în educație 
• Procesul de învățare: determinații psihologice, sociale și pedagogice 
• Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare 

− Proiecte școlare colaborative bazate pe TIC și contribuția lor la formarea competențelor-
cheie ale elevilor 

− Proiectarea activităților de predare-învățare-evaluare cu suport TIC 
− Produse multimedia ale învăţării  

 
• Educația și formarea profesorilor –provocări și tendințe 

− Interacțiuni și comunicare profesor-elev, familie, comunitate în școala contemporană 
− Competenţele profesorilor pentru activități de predare-învățare în medii virtuale  
− Dezvoltarea profesională continuă cu suportul noilor tehnologii 

 
 Bibliografie 

 
1. Bîrzea,  C.,  Arta şi ştiinţa educaţiei, Editura Didactică şi Pedagogică,R.A.,  Bucureşti, 1995. 
2. Păun, E., Potolea, D., Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Editura 

Polirom, Iaşi, 2002 
3. Chelcea, S. Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative și calitative, Ed. 

Economică, 2004 
4. Bronson, P., Merryman, A.,  Şocul educaţiei. O nouă perspectivă asupra dezvoltării copiilor, 

Editura Paralela 45, Piteşti, 2011. 
5. Iucu, R. Formarea cadrelor didactice. Sisteme, politici, strategii. Bucureşti: Humanitas 

Educational, 2004. 
6. Lave, J., Wenger, E. Communities of practice, 2004, 

http://www.infed.org/biblio/communities_of_practice.htm. 
7. Stan, E., Profesorul între autoritate şi putere, Editura Teora, Bucureşti, 1999. 
8. *** eTwinning. Valorificarea noilor tehnologii pentru parteneriate şcolare, Ed. PIM, Iaşi, 

2010. 
9. *** eTwinning 2.0. Building the Community of Schools in Europe, European Schoolnet, Hofi 

Studio, Cehia, 2010.  
 

 
 

http://www.infed.org/biblio/communities_of_practice.htm
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2) Pentru postul de  asistent cercetare, perioadă determinată, laboratorul Consiliere și 
Management educațional: 
 

Tematica de concurs 
 
Tema 1. Sistemul de învățământ din România – aspecte specifice, provocări și priorităţi de 
dezvoltare 
 
Bibliografie: 
- Păun, E., Potolea, D., Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Ed, Polirom, Iaşi, 

2002.  
- Apostu, O. et all., Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din românia din perspectiva unor 

indicatori statistici. Politici educaționale bazate pe date, Ed. Universitară: București, 2015. 
Accesibil la adresa: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/PUBLICATIE-Sistemul-de-
invatamant-2014.pdf 

- Chelcea, S., Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, Ed. Economică, 
Bucureşti, 2004. 
 

 
Tema 2. Management ducaţional 
- Comunicarea managerială;  
- Manager – echipă – organizaţie – instituţie;  
- Organizaţia în comunitate: instituţia şcolară;  
- Managementul schimbării: schimbarea individuală şi schimbarea organizaţională;  
- Managementul resurselor) 

 
Bibliografie: 
- Gavrilovici O., Iosifescu S., Prodan A. (coord.), Management educaţional vol. I şi II, Ed. CDRMO, 

Institutul Român de Management Educaţional, 2003-2004. 
- Iosifescu S. (coord.), Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, ISE-MEC, 

Bucureşti, 2001. 
 
 

3) Pentru postul de asistent cercetare, perioadă determinată, laboratorul Politici educaționale 
 
Tematică și bibliografie 
 
Tema 1. Sistemul de învățământ din România – aspecte specifice, provocări și priorităţi de 
dezvoltare 
 
Bibliografie: 
- Păun, E., Potolea, D., Pedagogie. Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative, Ed, Polirom, Iaşi, 

2002.  
- Apostu, O. et all., Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din românia din perspectiva unor 

indicatori statistici. Politici educaționale bazate pe date, Ed. Universitară: București, 2015. 
Accesibil la adresa: http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/PUBLICATIE-Sistemul-de-
invatamant-2014.pdf 

 

http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/PUBLICATIE-Sistemul-de-invatamant-2014.pdf
http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/PUBLICATIE-Sistemul-de-invatamant-2014.pdf
http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/PUBLICATIE-Sistemul-de-invatamant-2014.pdf
http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/PUBLICATIE-Sistemul-de-invatamant-2014.pdf
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Tema 2. Acces și participare la educație pentru copii și tineri din medii sociale și economice 
defavorizate 
 
Bibliografie: 
- Fartuşnic, C. (coord.), Copiii care nu merg la şcoală. O analiză a participării la educaţie în 

învăţământul primar şi gimnazial, Buzău: Alpha MDN, 2012. Accesibil la adresa 
http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/copiii-care-nu-merg-la-scoala-pt-web.pdf.pdf 

- Jigău, M. (coord.), Program pilot de intervenţie prin sistemul Zone Prioritare de Educație, Buzău: 
Alpha MDN, 2006. Accesibil la adresa http://nou2.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Zone-
prioritare-de-educatie.pdf 

- Chelcea, S., Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, Ed. Economică, 
Bucureşti, 2004. 

 
Tema 3. Inovația în educație – teme de actualitate și posibile soluții de viitor 
 
Bibliografie: 
- Jigău, M., Horga, I. (coord.), Situaţia copiilor cu cerinţe educative speciale incluşi în învăţământul 

de masă, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România, Bucureşti: Ed. 
Vanemonde, 2009. . Accesibil la adresa http://nou2.ise.ro/wp-
content/uploads/2012/08/Situatia_copiilor_cu_CES.pdf 

- Jigău, M., Liiceanu, A., Preoteasa, L. (coord.), Violența în școală, Buzău: Alpha MDN, 2006. 
Accesibil la adresa http://www.unicef.org/romania/ro/Violenta_in_scoala.pdf 

 
 
 
 
DIRECTOR GENERAL, 
Dr. CIPRIAN  FARTUȘNIC 

http://www.unicef.ro/wp-content/uploads/copiii-care-nu-merg-la-scoala-pt-web.pdf.pdf
http://nou2.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Zone-prioritare-de-educatie.pdf
http://nou2.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Zone-prioritare-de-educatie.pdf
http://nou2.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Situatia_copiilor_cu_CES.pdf
http://nou2.ise.ro/wp-content/uploads/2012/08/Situatia_copiilor_cu_CES.pdf
http://www.unicef.org/romania/ro/Violenta_in_scoala.pdf
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