FIȘĂ DE CONCURS
Universitatea

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREŞTI

Facultatea

Facultatea de Informații

Departament

Departamentul de Psihologie şi Ştiinţele Comunicării

Poziția în statul de
funcții

25

Funcție

Asistent universitar

Disciplinele din planul Consiliere psiho-educaţională
Tehnici de optimizare a comportamentului uman
de învățământ
Domeniu stiintific

Informații și securitate națională

Descriere post

Activităţi specifice postului: Îndeplinirea normei universitare conform art. 287 din Legea
nr. 1/2011. - Norma didactică minimă săptămânală - 12 ore convenţionale - Norma de
cercetare – minim 24 ore fizice/ săptămână. - Norma universitară – 40 ore pe
săptămână.
Ocuparea acestui post necesită studii de specialitate în domeniul de referinţă, precum și
atestate eliberate de Colegiul Psihologilor din România în specialitățile psihoterapie și
psihologie aplicată în domeniul securitate națională, şi implică îndeplinirea criteriilor
precizate la art. 10 A alin. (4) din Metodologia organizării şi desfăşurării concursurilor
pentru ocuparea posturilor didactice în Academia Naţională de Informaţii „Mihai
Viteazul”.
Titularul postului este subordonat direct al decanului Facultăţii de Informaţii şi nemijlocit
al şefului Departamentului de Psihologie şi Ştiinţele Comunicării. Sarcini şi
responsabilităţi: asigură aplicarea conţinutului fişelor disciplinelor prin ore de curs,
seminarii, lucrări şi aplicaţii practice; elaborează note de curs, lucrări practice şi alte
materiale didactice necesare învăţământului şi cercetării ştiinţifice; pregăteşte şi conduce
cursuri, seminarii, lucrări şi aplicaţii practice la disciplina la care este desemnat, în
conformitate cu planurile de învăţământ aprobate; îndrumă pregătirea şcolară a
studenţilor: consultaţii, cercuri ştiinţifice, elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor.

Atributiile/activitatile
aferente

Salariul minim de
încadrare

Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs: desfăşoară activităţi de cercetare
ştiinţifică în sprijinul activităţii de învăţământ, concretizate în cărţi, studii şi articole
publicate în reviste de specialitate; desfăşoară activităţi de documentare în vederea
elaborării şi actualizării lecţiilor, notelor de curs sau a lucrărilor practice, conform
reglementărilor interne în vigoare la nivelul Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai
Viteazul”; participă cu lucrări proprii şi referate la sesiunile de comunicări ştiinţifice,
colocvii, mese rotunde, la conferinţe naţionale şi internaţionale; se preocupă de
perfecţionarea şi modernizarea tehnologiilor didactice folosite în procesul de învăţământ;
depune propuneri de proiecte de cercetare în cadrul competiţiilor naţionale şi
internaţionale de obţinere de fonduri pentru a sprijini cercetarea ştiinţifică derulată în
cadrul Academiei; execută orice alte sarcini şi hotărâri, la ordin sau rezultate din lege şi
actele normative interne, aplică prevederile legale privind lucrul cu documente clasificate.
760 lei

Calendarul
concursului
Data publicării anunţului
28.04.2017
în Monitorul Oficial
Perioadă înscriere

Început
28.04.2017

Sfârșit
16.06.2017

Data susținerii prelegerii 03.07.2017
Ora susținerii prelegerii
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Locul susținerii
prelegerii

Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”

Perioadă susținere a
probelor de concurs

Început
03.07.2017

Sfârșit
03.07.2017

Perioadă comunicare a
rezultatelor

Început
05.07.2017

Sfârșit
05.07.2017

Perioadă de contestații

Început
06.07.2017

Sfârșit
12.07.2017

Tematica probelor de
concurs

Tematica se referă la proba practică a concursului care constă în susţinerea unei
prelegeri la principala disciplină a postului şi anume Consiliere psiho-educaţională, în
prezenţa membrilor comisiei de concurs.
TEMATICA:
Tema 1. Antrenarea gândirii pozitive: Conștientizarea rolului gândirii pozitive în dinamica
succesului, înțelegerea relației gând-emoție-comportament. Învățarea unor tehnici
specifice terapiei cognitiv-comportamentale utile în combaterea gândirii negative.
Tema 2. Proiecțiile și gestionarea acestora: Ce este proiecția, de ce este necesar să ne
conștientizăm proiecțiile. Cum ne afectează relaționarea cu ceilalți. Tehnici utile în
facilitarea insight-ului preluate din orientările psihodinamice.
Tema 3. Cele 10 legi de interpretare a limbajului nonverbal: Interpretarea în context,
învățarea recunoașterii și decodificării semnalelor universale precum și pe cele
particulare, stabilirea elementelor de bază, observarea modificărilor de comportament,
înțelegerea semnalelor de confort și disconfort.
Tema 4. Antrenarea observării microexpresiilor. rolul acestora în detecția
comportamentului simulat: Învățarea emoțiilor de bază și a modului în care se
exteriorizează sub forma expresiilor faciale. Antrenarea observării acestora și înțelegerii
modului în care această deprindere se poate aplica în activitatea profesională.
Tema 5. Deprinderi utile în relaționare: ascultarea activă și asertivitate. Definirea
conceptelor, lista drepturilor asertive. Învățarea unor strategii de ascultare activă preluate
din terapia rogersiană și a unor tehnici de exprimare aserivă.
Tema 6. Elemente preluate din programarea neuro-lingvistică utile în relaționare și în
gestionarea stresului: Înțelegerea conceptelor de bază ale acestei teorii (modalități
senzoriale, indicatori de stare, oglindire) și exersarea aplicării acestora.
Tema 7. Conștientizarea umbrei și valorificarea optimă a resurselor individului:
Înțelegerea conceptului de umbră prin prisma terapiei analitice și a beneficiilor pe care
conștientizarea trăsăturilor „de umbră” o are asupra dezvoltării individului.

BIBLIOGRAFIE:
1. Bandler, R., Învaţă să convingi (Editura Amaltea, 2006).
2. Berne, E., Analiza tranzacţională în psihoterapie. (Trei, 2011).
3. Ekman, P., Emoţii date pe faţă (Editura Trei, 2012).
4. Holdevici, I., Tratat de psihoterapie cognitiv-comportamentală (Editura Trei, 2009).
5. Verena, K, Umbra din noi. Forţa vitală subversivă (Editura Trei, 2013).
6. Navarro, J. Secretele comunicării nonverbale (Editura Meteor Press, 2008).
7. Negrescu, M. Metode şi tehnici psihologice de dezvoltare a abilităţilor specifice
ofiţerului de informaţii (Editura Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul",
2008).
Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte: a)
relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului; b) capacitatea candidatului
de a îndruma studenţi sau tineri cercetători; c) competenţele didactice ale candidatului;
d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul
social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice; e) capacitatea candidatului de a
lucra în echipă şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul
domeniului; f) capacitatea candidatului de a derula sau conduce proiecte de cercetaredezvoltare; g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât Academia
Descrierea procedurii
Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”.
de concurs
Probele de concurs:
PROBA I: Constă în susţinerea de către candidat, a unei prelegeri de minimum 45 de
minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare.
Această probă conţine în mod obligatoriu şi o sesiune de întrebări din partea comisiei.
PROBA II: Constă în susţinerea publică a unei prelegeri, la disciplina Consiliere psihoeducaţională, pe un subiect ales de către comisia de concurs din tematica prezentată
anterior. Subiectul prelegerii va fi comunicat, în scris, fiecărui candidat, cu 48 de ore
înainte de examen.
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Lista documente

Dosarul este alcătuit din:
a) Cererea de înscriere la concurs (Anexa 8), semnată de candidat, care include o
declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate la dosar;
b) O propunere de dezvoltare a carierei universitare din punct de vedere didactic,
(propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul
dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor);
c) Curriculum vitae în format tipărit şi în format electronic (semnat de candidat);
d) Lista de lucrări (Anexa 9), semnată de candidat, în format tipărit şi în format
electronic care cuprinde:
- lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru
realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar și se pot regăsi
şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;
- teza sau tezele de doctorat;
- brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;
- cărţi şi capitole în cărţi;
- articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;
- publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de
specialitate;
- alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice.
e) Fişa-tip de verificare a îndeplinirii standardelor Academiei de prezentare la concurs
(Anexa 3);
f) Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de
doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
g) Declaraţie pe propria răspundere în care candidatul indică situaţiile de
incompatibilitate prevăzute de reglementările legale în vigoare în care s-ar afla în cazul
câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate (Anexa 10);
h) Copie legalizată de pe: diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele de
recunoaştere (dacă este cazul); diploma/diplomele de studii universitare,
atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoaştere (dacă este cazul)
şi foaia matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de
naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); cartea de muncă sau copie-extras de
pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor, pentru a dovedi vechimea;
i) Copia cărţii de identitate;
j) Copii ale documentelor care atestă dovada schimbării numelui (dacă este cazul);
k) Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări, în format electronic, considerate a fi
cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii;
l) Pentru susţinerea punctajului din fişa de verificare a îndeplinirii standardelor se vor
prezenta copii ale copertei publicaţiei/cărţii/lucrării/CD-ului din care să reiasă ISBN sau
ISSN, după caz, precum şi copie după cuprinsul publicaţiei/cărţii în care să fie evidenţiat
articolul/capitolul.
m) Alte documente solicitate de structura de resurse umane.

Adresa unde se
transmite dosarul de
concurs

Dosarul de concurs se depune la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” din
Bucureşti, Şoseaua Odăi nr. 20, Sector 1, de luni până vineri, între orele 8,00-14,00.
Candidaţii vor depune un dosar de plastic, cu şină, completat conform modelului:
Pe pagina de gardă a dosarului se înscriu (conform model): Academia Naţională de
Informaţii „Mihai Viteazul” Bucureşti Facultatea ………………………..… Departamentul
…….……..……..… Postul ……………….... poz. …….. Disciplinele:
…….…………………………………………………………………… .
DOSAR DE CONCURS
Candidat…(NUME şi prenume – titlul ştiinţific, după caz)……

Comisie de concurs

Preşedinte:
Conf. univ. dr. Tudose Cerasela – Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
Membri:
Prof.univ.dr. Barna Cristian – Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
Conf. univ. dr. Negrescu Mihaela – Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
Lector univ. dr. Hăhăianu Florentina – Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
Lector univ. dr. Teodor Bogdan – Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
Membru supleant:
Conf. univ. dr. Popa Cristian – Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”
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