
 
 

 
 

 

 

Anunț selecție post vacant pe perioadă determinată în cadrul proiectului „Comunicarea științei către 

tinerele generații: Metaforele prin care învață copiii noștri” Cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-

1300 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Acest proiect își propune să examineze metaforele 

și analogiile folosite în manualele de fizică, chimie și biologie pentru gimnaziu pentru a explica noțiuni 

științifice abstracte și pentru a le comunica elevilor. De asemenea, proiectul analizează modul în care 

metaforele și analogiile din științe sunt înțelese sau neînțelese de către elevi și consecințele pe care (ne-) 

înțelegerea unor concepte științifice complexe le poate avea asupra gradului de pregătire a tinerelor 

generații de a face față provocărilor lumii în care trăim și, nu în ultimul rând, asupra dezvoltării viitoare a 

interesului lor pentru știință. 

 

1 Proces de selecție a resursei umane: extern 

2 Informații despre postul vacant în proiect 

2.1 Denumirea funcției Membru-masterand 

2.2 Perioada 3 luni (1 iunie – 31 august 2021) 

2.3 Nr. ore/ tarif pe oră (brut) 35 ore/luna 

Salariul de bază lunar brut: 1712 lei 

având tariful brut pe ora 48,90 lei/ora 

2.4 Activități din cadrul 

proiectului în care este 

implicat/ă masteranda/ ul 

- Analiza de conținut 

- Observația participativă 

- Focus grupuri 

- Diseminarea rezultatelor proiectului prin articole științifice și 

participări la conferințe 

2.5 Responsabilitățile 

masterandei/ 

masterandului 

- Să codeze manualele de fizică, chimie și biologie utilizând 

grila de codare stabilită 

- Să participe la elaborarea protocolului de observație la clasă 

- Să participe la elaborarea ghidului de focus grup, la realizarea 

focus grupurilor, să contribuie la transcrierea acestora 

- Să elaboreze lucrări științifice și să prezințe rezultatele 

proiectului la conferințe internaționale 

3 Cerințe specifice pentru ocuparea postului  

3.1 Studii și experiență 

necesară 

- Studii superioare (nivel licență) în comunicare 

- Să fie înscris/ ă la un masterat la Facultatea de Comunicare și 

Relații Publice 

- Să fi publicat (ca autor unic sau coautor) cel puțin un articol 

științific într-o revistă academică 

3.2 Cunoștințe și abilități - Să aplice o grilă de codare într-o analiză de conținut 

cantitativă 

- Să aplice un ghid de focus grup 

- Să elaboreze un articol științific  

4 Grafic de plăți Plata lunară în funcție de activitatea prestată 

5 Dosarul de concurs Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente: 

- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 

instituției publice organizatoare (SNSPA) 

- Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă 



 
 

 
 

 

identitatea, potrivit legii, după caz 

- Curriculum vitae în format european 

- Copii ale actelor de studii conform cerințelor specifice 

6 Graficul de selecție și 

depunerea dosarului 

Dosarele de concurs de vor transmite prin email la adresa 

elena.negrea@comunicare.ro 

Se va avea în vedere următorul calendar de selecție: 

10-14 mai 2021: depunere dosare online  

17 mai 2021: evaluare dosare, selecție masterand/ă și afișare rezultate 

18 mai 2021: depunere contestații 

19 mai 2021: afișare rezultate finale 
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