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

ANUNŢ
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei scoate la concurs un post contractual vacant, conform Legii
nr.319/2003 – Statutul personalului de cercetare – dezvoltare și HG nr.286/2011, cu modificările și
completările ulterioare și conform art.14 din Legea nr.80/2018 – aprobarea OUG nr. 90/2017 privind
unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte mormative și prorogarea unor
termene
-

1 post contractual vacant de Cercetător științific, gradul III, pentru laboratorul Teoria
educației, perioadă nedeterminată.

Pentru informaţii suplimentare privind concursul, vă rugăm să contactaţi Institutul de Știinţe ale
Educaţiei, str. Ştirbei Vodă, nr. 37, sector 1, Bucureşti, telefon: 021.314.27.83/110 și pe site-ul
www.ise.ro.
Înscrierile şi depunerea dosarelor persoanele se fac până pe data de 09 august 2018, ora 12.00,
la biroul Resurse umane al ISE. Selecţia dosarelor se va face pe data de 10 august 2018 , ora 12.00.
Rezultatul selecției dosarelor de concurs se va afișa la sediul ISE și pe site-ul instituției, la aceeași dată.
Candidatul pentru un post contractual vacant trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art.3 din
HG nr. 1.027/2014 privind Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant.
La înscriere candidații vor depune următoarele documente, conform art.6 din HG nr.1.027/2014:
1) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice;
2) copia actului de identitate sau orice alt document care să ateste identitatea;
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 propria răspundere că nu are antecedente penale; cu obligația
de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfășurării primei probe a concursului;
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.

Toate documentele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acesta.
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.
Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs:
-

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

Condiții generale pentru ocuparea posturilor:
1) pentru postul de Cercetător științific, gradul III: activitate de cercetare –dezvoltare în
specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care
dețin titlul de doctor, pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a
cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de
doctor.
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).
Studii: absolvent cu diplomă de master în domeniul științele educației
Studii doctorale în curs sau finalizate
Domenii de expertiză:
- instruire asistată de calculator / utilizarea TIC în activitatea didactică
- evaluarea internațională a competențelor elevilor
- formarea profesorilor
- parteneriate școlare europene
- management de proiect
Competențe necesare:
• comunicare orală şi scrisă în limbile română și engleză;
• capacitatea de a acorda consultanță cadrelor didactice și directorilor de școli pentru elaborarea și
desfășurarea proiectelor școlare colaborative (ex., eTwinning);
• capacitatea de realiza cercetari evaluative pe scară largă (ex., PISA);
• capacitatea de a monitoriza și evalua proiecte educaționale și de a oferi recomandări relevante
cadrelor didactice pentru ameliorarea acestora;
• capacitatea de a superviza activităţi de traducere, adaptare şi verificare a materialelor
educaționale;
• 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)
• cunoştinţele necesare şi capacitatea de a interacţiona cu agenţiile guvernamentale, directorii
şcolilor, părinţii şi profesorii;
• capacitatea de a reprezenta ţara la întâlnirile internaţionale la care se vor discuta diferitele
aspecte ale proiectelor gestionate;
• utilizare avansată Microsoft Office (minim Word și Excel), instrumente Google, web browsing;
gestionare baze de date (csv, excel).
Concursul va avea loc la sediul ISE şi va consta în:
Proba scrisă (probă unică) - 13 august 2018, ora 11.00.
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.
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 competențelorcheie 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
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