UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

ANUNȚ
Universitatea din București anunță organizarea concursului pentru ocuparea postului de
ASISTENT DE CERCETARE
Descriere:
În vederea realizării proiectului cu titlul „Nanotuburi de TiO2 spațiate utilizate ca platforme
pentru eliberare de medicamente și regenerare osoasă”, contract nr. 0691/ 12.07.2017, cod
proiect PN-III-P4-IDPCE-2016-0691, în cadrul Universității din București, Facultatea de
Biologie, Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară, responsabilul de proiect, Prof.
Dr. Anișoara Cîmpean, anunță o poziție vacantă de Asistent de cercetare pentru completarea
echipei de cercetare.
Candidatul va fi angajat pe perioadă determinată (01.11.2017-31.12.2019), cu posibilitate de
prelngire în limita autofinanțării din alte proiecte de cercetare, începând cu 01.11.2017,
norma de 8 ore/zi.
Cerințe:

absolvent licențiat în Biochimie și/sau Biologie;

student la Scoala Doctorală de Biologie_doctorand în domeniul Biologie (prezinta
adeverinta de la secretariatul facultatii);

cunoaşterea limbii engleze – nivel foarte bun;

preocupări de cercetare în domeniul culturilor de celule, biocompatibilității, biologiei
moleculare, ingineriei tisulare și medicinii regenerative;

participarea la conferințe naționale și internaționale;

participarea la cel puțin 3 proiecte de cercetare cu finanțare obtinută pe bază de
competiție;

nivel ridicat de cunoștinte teoretice și practice de specialitate;

cunoştinţe de operare pe calculator: MS-Office, Explorer, Adobe Acrobat, Adobe
Photoshop; GraphPad Prism;

capacitate de concepţie la nivel complex;

capacitate de analiză şi sinteză;

receptivitate, grad înalt de iniţiativă şi creativitate;

spirit de echipă, asumarea responsabilităților;

capacitate de organizare,

capacitate de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp;

amabilitate, operativitate, discernământ, coştiinciozitate, determinare, motivație.
Tematica:

Sisteme de culturi celulare

Imortalizarea celulară

Senescența celulară
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Principii de bază pentru culturi de celule animale
Regenerarea țesutului osos prin inginerie tisulară
Etape esențiale ale procesului de osteointegrare a materialelor implantate
Metodologii și tehnici de testare in vitro a biocompatibilității biomaterialelor
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Pentru mai multe
detalii, candidații
sunt
rugați
să
acceseze link-ul
http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/Personal_nedidactic.php
Data limita de inscriere este 22.09.2017. Persoana de Contact: Prof. Dr. Anisoara Cimpean,
email: anisoara.cimpean@bio.unibuc.ro
Concursul constă în evaluarea dosarului și un examen scris, și se va organiza la Facultatea de
Biologie, Platforma de Cercetare în Biologie și Ecologie Sistemica, Universitatea din
București, Splaiul Independenței nr. 91-95, în cadrul Departamentului de Biochimie și
Biologie Moleculară.
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