MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Facultatea Chimie Aplicată și Știința Materialelor
Departamentul Bioresurse și Știința Polimerilor
Laboratorul: Coloranți
ANUNT 3 pozitii cercetare -masteranzi
Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, Departamentul Bioresurse și
Știința Polimerilor, Laboratorul Coloranți organizeaza selecție in vederea angajarii a 3 pozitii
de asistent de cercetare -masterand pe perioada 01.01.2018 – 30.09.2018, norma parțială de
maxim 4 ore/zi. Persoanele angajate vor lucra in cadrul proiectului de cercetare PN-III-P22.1-BG-2016-0059, nr. Contract 88BG/2016 cu titlul “ Sisteme de acoperire anticorozive
colorate
de
tip
epoxidic
(ACOREPOXICOLOR)”
(http://upbcoloranti.byethost3.com/BRIDGE-GRANT.htm), director de proiect conf. dr. ing. Aurelian
Cristian Boscornea
Locul de desfasurare a selectiei – Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Str.
Gheorghe Polizu nr. 1-7, corp D, camera D101, Bucuresti, sector 1, 28.11.2017, orele 12.0014.00.
Dosarele de concurs se vor depune pana la data de 23.11.2017, orele 16.00 la Facultatea de
Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Str. Gheorghe Polizu nr. 1-7, corp D, camera D101.
Continutul dosarului de inscriere la concurs:


curriculum vitae, care sa sublinieze experienta anterioara de cercetare in domeniul
chimiei;



copie diploma de licenta,



adeverinta masterat.

Cerinte pentru ocuparea postului:
A. Condiţiile generale de participare la concurs, conform legislaţiei în vigoare, sunt:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
B. Condiţiile specifice de participare la concurs
a) nivelul studiilor: masterand in domeniul Inginerie chimica sau Ingineria mediului;
b) domeniul studiilor: inginerie chimică;
c) cunostinte de baza in domeniul:
- lacurilor si vopselelor;
-sinteză chimică organică;
-procese de coroziune si modalitati de diminuare a acestora;
-analiza cromatografică și spectrală.
Modalitatea de selectie


analiza dosarului candidatului (eliminatorie);



interviu

Informatii

suplimentare

se

pot

obtine

de

la

directorul

proiectului,

e-mail:

cristian.boscornea@upb.ro sau tel. 0214022705.
Data: 14.11.2017
Director de proiect,
Conf. dr. Ing. Aurelian Cristian Boscornea

