
 
Facultate de Științe Politice  
 
Departamentul de Sociologie  

Profesor universitar, poziţia 2 din statul de funcţii:  Sociologia guvernării; Sociologie publică 

și consultantă socială; Sociologie electorală; Metode de cercetare calitativă în științele sociale. 

 
Comisia de concurs 

1. Prof. univ. dr. Andrei Țăranu – SNSPA, preşedinte; 

2. Prof. univ. dr. Marian Preda – Universitatea din București, membru; 

3. Prof. univ. dr. Lazăr Vlăsceanu – Universitatea din București, membru; 

4. Prof. univ. dr. Dumitru Sandu – Universitatea din București, membru; 

5. Prof. univ. dr. Nicu Gavriluță – Universitatea A.I. Cuza, Iași, membru;  

6. Prof. univ. dr. Vladimir Pasti  – SNSPA, membru supleant. 

 

Tematică de concurs 

1. Birocrație și guvernare; 

2. Societatea cunoașterii, interesele publice și buna guvernare; 

3. Fundamentul ideologic al politicilor publice. Narațiuni și mituri politice; 

4. Democrație, ordine socială și guvernare; 

5. Proteste, mișcări sociale și acțiuni politice; 

6. Marketingul politic în guvernare; 

7. Construcția și managementul imaginii în comunicarea politică și guvernamentală;  

8. Rațiune și emoție în mecanismul electoral; 

9. Sociologie publică, considerații critice; 

10. Consultanța sociologică; 

11. Specificul cercetărilor calitative; 

12. Paradigme de cercetarea calitativă; 

13. Interviu, etnografie, metode non-invazive, focus grup, istoriografie, studiu de caz; 

14. Probleme și limite în validarea cercetărilor calitative 

 

Topics 

1. Bureaucracy and government; 

2. The knowledge society, public interests and good governance; 

3. The ideological foundation of public policies. Political narratives and myths; 

4. Democracy, social order and governance; 

5. Protests, social movements and political actions; 

6. Political Marketing and Governance; 

7. Image management in political and governmental communication; 

8. Rational choise and emotions in the electoral mechanism; 

9. Public Sociology,  critical considerations; 

10. Social consulting; 

11. Characteristics of qualitative research; 

12. Paradigms of qualitative research; 

13. Interview, ethnography, non-invasive methods, focus group, historiography, case 

study; 

14. Problems and limits of data validation in qualitative research. 

 



Departamentul de Științe Politice și Studii Europene 

Conferențiar universitar, poziţia 18 din statul de funcţii: Selecția elitelor politice în Europa; 

Guvernare, partide și elite politice în Europa.  

 

Comisia de concurs 
1. Prof. univ. dr. Andrei Țăranu – SNSPA, preşedinte; 

2. Conf. univ. dr. Brândușa Palade – SNSPA, membru; 

3. Conf. univ. dr. Emanuel Copilaș – Universitatea de Vest, Timișoara, membru; 

4. Conf. univ. dr. Camil Pîrvu – Universitatea din București, membru; 

5. Conf. univ. dr. Diana Mărgărit – Universitatea A.I. Cuza, Iași, membru;  

6. Prof. univ. dr. Mihai Păunescu  – SNSPA, membru supleant; 

7. Conf. univ. dr. Claudiu Turcuș – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj Napoca-membru 

supleant. 

 

Tematică de concurs 

1. Perspectiva clasică asupra elitelor; 

2. Perspective moderne asupra elitelor politice; 

3. Elite executive și elite reprezentative; 

4. Metode de cercetare a elitelor; 

5. Elite politice în democrație și în cadrul procesului de democratizare; 

6. Elite politice în România comunistă; 

7. Elite politice în România după 1989; 

8. Elite politice în Europa; 

9. Rețele de putere; 

10. Instituții politice; 

11. Elite politice și elite sociale; 

12. Partide politice și putere în democrație; 

 

Topics 

1. Classical elite theory; 

2. Modern approach to political elites; 

3. Executive and representative elites; 

4. Research methods for studying elites; 

5. Political elites in democracy and in democratization process; 

6. Political elites in communist Romania; 

7. Political elites in Romania after 1989; 

8. Political elites in Europe; 

9. Power networks; 

10. Political institutions; 

11. Political and social elites; 

12. Political parties and power in democracy. 

 

 

 

 

 

 



 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Conferențiar universitar, poziţia 2  din statul de funcţii: Pedagogie I (Fundamentele 

pedagogiei, Teoria și metodologia curriculumului); Pedagogie II (Teoria și metodologia 

instruirii, Teoria și metodologia evaluării); Psihologia educației.  

 

Comisia de concurs 
1. Conf. univ. dr. Alfred Bulai – SNSPA, preşedinte; 

2. Prof. univ. dr. Ciprian Ceobanu – Universitatea A.I.Cuza, Iași, membru; 

3. Conf. univ. dr. Speranța Farca – Universitatea Națională de Arte, București, membru; 

4. Conf. univ. dr. Marian Ilie – Universitatea de Vest, Timișoara, membru; 

5. Conf. univ. dr. Luminița Drăghicescu – Universitatea Valahia, Târgoviște, membru;  

6. Prof. univ. dr. Anca Nedelcu – Universitatea din București, membru supleant. 

7. Prof. univ. dr. Carol Căpiță – Universitatea din București, membru supleant. 

 

Tematică de concurs 

1. Educația în sec XXI: tendințe în definirea finalităților educației. Dimensiunile clasice 

ale educației și ”noile educații”; 

2. Educația și formarea profesorilor – provocări și tendințe; 

3. Competențele profesorului și impactul asupra activității didactice; 

4. Utilizarea noilor tehnologii în procesul de predare-învățare-evaluare; 

5. Evaluarea rezultatelor învățării. Semnificaţia și funcțiile evaluării. Factori 

distorsionanți ai evaluării educaționale. Oportunități și limite ale evaluărilor 

internaționale în educație (OCDE – PISA, TALIS); 

6. Tendințe de evoluție în evaluarea învățării. Evaluarea autentică; 

7. Succesul şi insuccesul şcolar şi social. Condiții ale învățării eficiente. 

 

 

Topics 

1. Education in the 21st century: trends in defining the aims of education. The classical 

dimensions of education and the "new education"; 

2.  Teacher education and training - challenges and trends; 

3. Teachers' competences and their impact on teaching and learning; 

4. The use of new technologies for teaching, learning and assessment;  

5. Evaluating learning outcomes. Significance and functions of evaluation. Distorting 

factors of educational evaluation. Opportunities and limits of international 

assessments in education (OECD – PISA, TALIS); 

6. Trends in educational evaluation. Authentic assessment; 

7. School and social success and failure. Conditions for effective learning. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Facultate de Comunicare și Relații Publice  
 
Departamentul de Comunicare 

Asistent universitar, poziţia 45 din statul de funcţii: EU Policies and Policy-Making (Politicile 

Uniunii Europeane); Strategii și tehnici de atragere a finanțării de la Uniunea Europeană 

(Design and implementation of EU funded projects); Mass-media și societatea; Mass-media și 

societatea (Mass-media and society).  

 
Comisia de concurs 

1. Conf. univ. dr. Loredana Radu – SNSPA, preşedinte; 

2. Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru – SNSPA, membru; 

3. Conf. univ. dr. Elena Negrea-Busuioc – SNSPA, membru; 

4. Lector univ. dr. Flavia Durach – SNSPA, membru; 

5. Lector univ. dr. Georgiana Udrea – SNSPA, membru; 

6. Conf. univ. dr. Corina Daba-Buzoianu – SNSPA, membru supleant.  

 

Tematica de concurs 
 

1. Provocări comunicaționale în noul context global; 
2. Mass media și noile tehnologii: noi patologii comunicaționale; 
3. Comunicare guvernamentală și fundamentarea politicilor publice; 
4. Raportul comunicare-guvernare-dezvoltare; 
5. Teorii ale dezvoltării și rolul opiniei publice; 
6. Rolul comunicării în restabilirea încrederii în instituții publice și guvernanți; 
7. Populismul ca atribut al comunicării politice; 
8. Euroscepticismul ca deficit al comunicării publice; 
9. Agenda-setting, framing și priming – dezvoltări recente ale conceptelor și teoriilor; 
10. Comunicare și europenizare; 
11. Atitudini față de Uniunea Europeană în contextul crizelor: Euroscepticism și 

europopulism; 
12. Opinia publică în Uniunea Europeană; 
13. Europenizare ca proces de modernizare; 
14. De la managementul politicilor publice la portofolii de programe și proiecte; 
15. Gestionarea proiectelor cu finanțare europeană. Cazul proiectelor finanțate din 

Fondul Social European; 
16. Politicile de convergență ale Uniunii Europene: momente cheie, progrese și bilanțuri; 
17. Sisteme de indicatori și fundamentarea deciziilor strategice. 

 

 
 
 


