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Secretar în cadrul Facultății de Psihologie si Stiintele Educatiei: 

 

I. Condiţii participare concurs – studii superioare (licență),  competență lingvistică limba 

engleză, abilităţi de lucru cu calculatorul (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, 

internet), vechime în specialitate nu este necesară-debutant. 

 

II.Tematica de concurs:  

1. Învățământul superior (Legea Educației Naționale 1/2011, cu modificări și completări); 

2. Gestionarea documentelor universitare (Regulamentul privind regimul actelor de studii și 

al documentelor universitare; 

3. Înscrierea în facultate și documentele studentului, Promovarea și reclasificarea, 

Recunoașterea creditelor de studii, Întreruperea studiilor, exmatricularea, 

reînmatricularea. 

 

III. Bibliografie 

 

- Legea Educației Naționale 1/2011, cu modificări și completări; 

- Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare 

în sistemul de învățământ superior (M.O. 381/12 mai 2020). 

Regulament privind activitatea profesională a studenților din Universitatea din București - 

https://unibuc.ro/student-ub/regulamente-si-taxe/. 

 

Referent de specialitate III în cadrul Direcției Managementul Programelor de Cercetare – Birou 

Implementare Proiecte: 

Condiții de participare: 

 

- studii superioare cu diplomă de licență (studii de master cu diplomă constituie avantaj) 

- abilităţi de comunicare în cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională;  

- cunoașterea unei a doua limbi de circulație internațională constituie un avantaj 

- capacitate de comunicare și sinteză; 

- utilizare avansată Microsoft Office, Video conferencing (Zoom, Skype, Google Hangout), 

Google suite; 

- experienţă în implementare proiecte naţionale şi internaţionale de minim 3 ani; 

- vechime în muncă minimum 5 ani 

https://unibuc.ro/student-ub/regulamente-si-taxe/


 

Atribuții: 

- evidența proiectelor de cercetare; 

- suport în implementarea administrativă și financiară a proiectelor; 

- menţinerea la zi a înregistrărilor în cadrul proiectelor; 

- actualizarea permanentă a arhivei electronice a proiectelor; 

- suport în definitivarea aplicațiilor la programele de finanțare naționale și internaționale; 

- realizarea de situații statistice și instantanee privind proiectele de cercetare; 

- participarea ca reprezentant al universității în comunități internaționale pentru sprijinirea 

cercetării 

 

Tematică: 

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020 

Proiecte finanțate prin programele europene Horizon2020 și Horizon Europe 

 

Bibliografie: 

Legea nr.319/2003 – Statutul cercetătorului (cu modificările și completările ulterioare) 

HG 583/ 22.07.2015 pentru aprobarea PNCDI 2015-2020. HOTĂRÂRE nr.8 din 10 ianuarie 

2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea 

Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) 

Horizon Europe MGA 

 


