
Anunț angajare 

Expert  (5 posturi) 

 

 
 Școala Națională de Studii Politice și Administrative implementează în 

calitate de beneficiar proiectul „Dezvoltarea procedurilor şi instrumentelor 

instituţionale de evaluare pentru creşterea calităţii activităţii didactice (EVAL-

CAD)” în perioada mai 2020 –  decembrie 2020. 

 

Condiții generale de participare: 

 

Pentru ocuparea postului vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții generale:  

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau 

a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exercițiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează 

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții 

specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 

umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu 

serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție 

sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. 

 

Condiții specifice pentru ocuparea postului scos la concurs: 

 

 Studii superioare finalizate prin obţinerea titlului ştiinţific de doctor sau 

master într-unul dintre domeniile ştiinţelor sociale sau al științelor 

economice; 

 Vechime în muncă de cel puţin 3 ani; 

 Cunoştinţe de operare a cel puţin unui pachet software de analiză a datelor. 

 

Constituie avantaje: 
  Experienţa în implementarea unor proiecte în domeniul învăţământului 

superior / cercetării, dezvoltării, inovării (proiecte finanţate din fonduri 
europene, proiecte de cercetare cu finanţare naţională sau internaţională, 
proiecte finanţate la nivel instituţional); 

 Elaborarea unor studii, rapoarte, ghiduri în domeniul învăţământului 
superior; 

 Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională. 



 
Dosarul de concurs 
 
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va 
conține următoarele documente: 
a. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau 
instituției publice organizatoare; 
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 
potrivit legii, după caz; 
c. copie a actelor de studii conform cerințelor specifice 
d. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 
e. curriculum vitae. 
 
Calendarul concursului 
 
- Publicarea anunţului de selecţie: 23.04.2020; 
- Depunerea dosarelor de către candidaţi: 23.04.2020 – 26.04.2020; 
- Verificarea dosarelor: 27.04.2020 - 28.04.2020; 
- Publicarea rezultatelor: 28.04.2020; 
- Depunerea eventualelor contestaţii: 29.04.2020; 
- Analiza eventualelor contestaţii şi publicarea rezultatelor finale: 30.04.2020 
 
 
Responsabilităţile expertului: 
 
 
 Participarea la cartografierea practicilor şi instrumentelor metodologice de 

evaluare a calităţii procesului didactic în structurile SNSPA; 
 Participarea la elaborarea procedurii instituţionale standard pentru 

evaluarea periodică a calităţii proceselor didactice; 
 Participarea la elaborarea, pilotarea, validarea iniţială şi validarea finală a 

instrumentarului instituţional standardizat de evaluare a calităţii procesului 
didactic (chestionar standardizat, procedură eşantionare, ghid de interviu); 

 Participare la culegerea și analiza datelor colectate pe baza aplicării 
instrumentarului standardizat; 

 Participarea la realizarea studiului dedicat creşterii calităţii proceselor 
educaţionale derulate în universitate; 

 Participarea la elaborarea ghidului instituţional sintetic de bune practici 
didactice. 

 
 
 
Date de contact: 
 
Depunerea dosarelor de candidatură pentru ocuparea posturilor se va face 
exclusiv on-line la adresa mihai.paunescu@politice.ro 


