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Recrutăm Asistent Cercetare în cadrul proiectului:
Mecanisme cauzale ale formării și schimbării atitudinilor bazate pe
condiționare afectivă
Denumire post:
Număr posturi:
Salariul brut / lună:
Normă:
Perioadă:

Asistent cercetare
1
1153 RON
8 ore / zi
Mai - Decembrie 2015

Angajator:
Departament:
Grant nr.
Finanțator:

Universitatea de Vest din Timișoara
Psihologie
PN-II-ID-PCE-2012-4-0621
UEFISCDI

1. Descriererea laboratorului şi a proiectului
 Social Cognition and Personality Assessment Lab (SocPers Lab) reprezintă echipa de cercetare
condusă de către Prof. dr. Florin Alin Sava, în cadrul Departamentului de Psihologie al Universității
de Vest din Timișoara. Activitatea de cercetare este centrată pe domeniul cogniţiei sociale
implicite şi al psihologiei personalităţii, cele mai actuale teme de interes fiind: măsurarea implicită
a personalităţii şi atitudinilor, şi utilizarea condiționării afective în paradigma intervenţiilor
validate ştiinţific.
 Mecanisme cauzale ale formării și schimbării atitudinilor bazate pe condiționare afectivă (PN-II-IDPCE-2012-4-0621) reprezintă cel mai recent grant de cercetare al SocPers Lab, sub coordonarea
Prof. dr. Keith B. Payne. Prin intermediu acestui proiect sunt desfăşurate o serie de cercetări
experimentale destinate identificării și înțelegerii mecanismelor cauzale implicate în formarea
preferințelor pe baza condiționării afective.
 Pentru mai multe informaţii despre laborator şi proiecte, accesaţi: socpers.psihologietm.ro
2. Atribuții principale:
 viitorul asistent de cercetare va avea responsabilităţi în privinţa managementului desfăşurării
activităţilor de cercetare, precum: recrutarea participanţilor, pregătirea materialelor de testare,
programarea participanţilor la studii, adunarea datelor obţinute;
 se va ocupa de codarea datelor obţinute şi realizarea de analize statistice preliminare,
administrarea şi asigurarea integrităţii datelor colectate, administrarea şi dezvoltarea bazei de
date cu participanți;
 va fi implicat în dezvoltarea metodologiei cercetării (ex: formatarea setului de chestionare,
transpunerea instrumentelor în format electronic, programare de experimente în Inquisit);
 va asigura suport și asistență membrilor proiectului și ai laboratorului în activități cu caracter
administrativ;
 va derula căutări în literatura de specialitate și va sintetiza informații relevante pentru temele de
cercetare abordate în cadrul proiectului și a laboratorului.
3. Condițiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului:
 calificarea minimă necesară: student în domeniul Psihologie;
 experiență / cunoștințe în utilizarea soluției software SPSS;
 sunt necesare cunoştinţe avansate ale limbii engleze;
 nu este necesară experienţă în publicarea de articole ştiinţifice.
PAGINA |1

Email:

B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, 300223 Timişoara, România.
Telefon: 0256-592.303
Tel./Fax: +4 0256-592.320, www.socio.uvt.ro.
dci@rectorat.uvt.ro
.
Website: http://www.uvt.ro/

..

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI PSIHOLOGIE.
DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE.

4. Dosarul de concurs trebuie să conţină:
4.1 cerere de înscriere la concurs adresată domnului rector al Universităţii de Vest din Timişoara;
4.2 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
4.3 copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializări;
4.4 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor (în cazul persoanelor cu
experineţă anterioară);
4.5 cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
4.6 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către
unităţile sanitare abilitate;
4.7 curriculum vitae.
 Dosarul de consurs se va depune pănă la data de 28 aprilie 2015, ora 14:00 la sediul central al UVT,
Bd. Vasile Pârvan, nr.4, Timişoara, Departament Resurse Umane, etajul I, camera 151.
 CV-ul (redactat în limba engleză) va fi trimis și în format electronic, la adresa de e-mail:
silvia.magurean@e-uvt.ro
5. Probele de concurs:
5.1 Selecția dosarelor candidaților eligibili.
5.2 Evaluare psihologică.
5.3 Probă practică (realizarea / modificarea unei aplicații computerizate în aplicația Millisecond
Inquisit – vezi „Resurse utile”).
5.4 Interviu motivațional.
 Concursul se va desfășura în data 30.04.2015 la sediul din str. Paris, nr. 1, ora 10:00. Eventuale
modificări ale locației vor fi comunicate pe adresele personale de e-mail ale participanților!
 Proba menționată la punctul 5.3 ponderează 1/3 din evaluare iar proba 5.4 va reprezenta 2/3 din
evaluare.
6. Resurse utile:
6.1 http://www.millisecond.com/support/docs/v3/index.htm
6.2 http://www.millisecond.com/download/library/
7. Informații suplimentare se pot obține de la lect. dr. Silvia Măgurean, la adresa de e-mail
silvia.magurean@e-uvt.ro, sau psih. dr. Andrei Rusu, la adresa de e-mail andrei.rusu@e-uvt.ro.
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