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ANUNT 

Universitatea Babeş-Bolyai– în calitate de Partener 2 – , anunţă organizarea 

concursului pentru ocuparea postului de Asistent Cercetare Ştiinţifică, vacant în cadrul 

proiectului cu titlul Elaborarea de metodologii complexe privind atribuirea şi autentificarea unor 

picturi medievale şi premoderne din patrimoniul naţional, cod PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0812, 

nr. contract 53-PCCDI/2018. 

Detalii concurs: 

Asistent Cercetare Stiinţifică - 1 post 

Norma de lucru: ( 8 ore/zi), 

Perioada angajării : determinata   15.10.2018 – 31.10.2020 

Data  la care are loc selecţia: 8.10.2018 

Ora: 11.00 

Locul desfasurarii concursului: Facultatea de Teologie Ortodoxă ( sala S13 ) 

 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 5.10.2018, ora: 12 la Biroul Structuri 

Didactice (Str. M. Kogalniceanu nr. 1), persoana de contact: Teodora Capota (tel 

+40264405300 int. 5102); 

 

II. Conţinutul dosarului de candidatura: 

- cerere de înscriere la concurs 

- curriculum vitae 

- copii ale  diplomei de licenţă, diplomei de masterat,  

-adeverinţă student doctorand sau copie dupa diploma de doctor în domeniul Teologie Ortodoxă   

- copii după alte documente care să susţină competenţele candidatului  

- copie dupa certificatul/atestatul de cunoastere a  limbii engleze 

 

III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent Cercetare Stiinţifică: 

-deţinerea de competenţe şi aptitudini în: 

             -Teologie Ortodoxă, Teologia icoanei  bizantine 

             -cunoaşterea  limbii engleze   

             -operare calculator  

             -tehnică fotografică 
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Nota. Conform condițiilor proiectului, persoanele angajate în Universitatea Babeș-Bolyai 

la data contractarii proiectului sau dupa aceasta data, nu sunt eligibile pentru acest 

concurs. 

 Probe de selecţie: 

- Evaluarea dosarului candidatului (eliminatorie); 

- Interviu; 

IV. Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfasurare a selecţiei: 

Nota minima la interviu: 7 

Ierarhizarea candidatilor: conform mediei obţinute la interviu 

V. Tematica: 

-Teologia icoanei 

-Teologia picturilor religioase din bisericile de lemn, sec. XVII-XVIII 

VI. Bibliografia: 

1.Pr. prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, EIBMBOR, Bucureşti 

2. Leonid Uspensky, Teologia icoanei, Ed. Renasterea, Cluj-Napoca, 2012 

3.Marius Porumb, Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania, sec. III-XVIII, Ed. 

Academiei, Bucureşti, 1988 
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