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ANUNȚ
Universitatea Babeş-Bolyai – în calitate de Coordonator – anunţă organizarea concursului
pentru ocuparea postului de ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, vacant în cadrul proiectului cu
titlul Enciclopedia imaginariilor din România. Patrimoniu istoric și identități cultural-lingvistice
(ROMIMAG), cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0326, nr. Contract 49PCCDI din 01/03/2018, proiect
component P1 - Patrimoniu și imaginar lingvistic românesc.

Detalii concurs:
ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ1: 1 post
Norma de lucru: 8 ore/zi;
Perioada angajării : determinată, de la 01.11.2018 până la 31.08.2022;
Data la care are loc selecţia: 24.10.2018, ora: 12:00;
Locul desfășurării concursului: Sala 302, Facultatea de Teologie Ortodoxă, str. Nicolae Ivan, f.n., ClujNapoca. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 19.10.2018, ora: 12:00, la Registratura
Universității Babeș-Bolyai (Str. M. Kogălniceanu nr. 1), în atenția doamnei Delia Pîrv.

I.

Conţinutul dosarului de candidatură:


cerere de înscriere la concurs



curriculum vitae;



copii după diploma de bacalaureat, de licenţă, diploma de masterat



adeverință care să ateste statutul de student-doctorand al candidatului sau copie după diploma
de doctor, alte diplome sau titluri științifice ori academice;

II.

1

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de ASISTENT DE CERCETARE
ȘTIINȚIFICĂ:


Absolvent al Facultății de Litere



Doctorand

Notă! Pentru a participa la concurs candidatul trebuie să îndeplinească condițiile impuse de UEFISCDI pentru
ocuparea unui post vacant în proiecte de tip PCCDI (https://uefiscdi.ro/proiecte-complexe-realizate-in-consortiicdi-pccdi)
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Probe de selecţie:


Proba 1: Selecția dosarului de înscriere (eliminatorie) – rezultatele selectiei de dosare se vor
afișa în data de 19.10.2018;



Proba 2: care va fi compusă din următoarele secțiuni:
1. O secțiune de TIC (prelucrare de texte pe calculator, procesare de text în programul
word, prelucrări de date în excel, legătură word-excel).
2. O secțiune ce constă în redactarea un eseu pe tema proiectului de cercetare.
Tematică:
a. Conceptele de patrimoniu și imaginar lingvistic;
b. Inovație și creativitate lingvistică.
3. O secțiune orală, în care vor fi analizate activitatea de cercetare, CV-ul și lista de
publicații specifice, motivația și experiența candidaților.

III.

IV.

Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfăşurare a selecţiei:


Nota minimă la proba 2: 50 de puncte;



Modul de calcul al notei finale: nota probei 2;



Ierarhizarea candidatilor: conform notei de la proba 2.

Bibliografia :
1. Durand, Gilbert, Structurile antropologice ale imaginarului (București: Univers Enciclopedic,
2000);
2. Sanda-Maria Ardeleanu, Dynamique de la langue et Imaginaire linguistique, Casa Editorială
Demiurg, Iaşi, 2000.
3. Sanda-Maria Ardeleanu, Mesaj şi Imaginar Lingvistic în discursul public, în Limbaje şi
Comunicare, X, 2, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, p. 235-239, 2009.
4. Angela Bidu-Vrănceanu et alii, Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, Bucureşti, 2001.
5. Lucian Boia, Pentru o istorie a imaginarului, Bucureşti, Humanitas, 1998.
6. Ioana-Crina Coroi, Normele Imaginarului lingvistic în presa literară, Editura Casa Cărţii de
Știinţă, Cluj-Napoca, 2013.
7. https://support.office.com/ro-ro/word
8. https://support.office.com/en-us/word
9. https://support.office.com/ro-ro/excel
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10. https://support.office.com/en-us/excel
Persoană de contact (detalii asupra concursului): lect. dr. Alin Mihailă (alinmihaila@gmail.com)
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