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ANUNȚ
Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului
de Asistent de cercetare știintifică (postdoctorand), vacant în cadrul proiectului cu cod PN-IIIP4-ID-PCCF-2016-0064, nr. contract 2/2018, având titlul „Naşterea elitei intelectuale în
Europa Centrală. Formarea profesorilor la Universitatea din Viena (1389-1450) / The Rise
of an Intellectual Elite in Central Europe: Making Professors at the University of Vienna,
1389-1450”:
Asistent Cercetare Știinţifică (Postdoctorand)- 1 post
Norma de lucru: 4 ore/zi,
Perioada angajării : determinată, pe perioada derulării proiectului
Data la care are loc selecţia: 17 septembrie 2018
Ora: 13:00
Locul desfășurării concursului: Facultatea de Istorie și Filosofie (corp Central, sala
139)
I.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 14.09.2018, ora: 12:00 la Biroul
Structuri Didactice (Str. M. Kogalniceanu nr. 1), persoana de contact: Teodora Capota
(tel +40264405300 int. 5102);

II.

Conţinutul dosarului de candidatură:

- cerere de înscriere la concurs
- curriculum vitae;
- copii ale diplomei de bacalaureat, diplomei de licenţă şi diplomei de masterat (după caz)
- copia diplomei de doctor (în domeniile: Filosofie sau Istorie), precum şi a altor diplome sau
titluri ştiinţifice ori academice;
- lista lucrărilor publicate
III.

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent Cercetare Stiinţifică
(Postdoctorand)

1) absolvirea de studii superioare de doctorat (Filosofie sau Istorie);
2) experientă şi competenţe în domeniul: istoria filosofiei moderne, filosofie medievală, limba
maghiară,
3) cunoasterea limbilor: engleză, italiană, franceză (la nivel de interviu, atestatul nu este
necesar)
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4) număr minim de publicaţii: 10
5) experienţa in managementul de proiecte constituie un avantaj
6) postul este de interes pentru cercetatorii care doresc sa se ocupe de studiul primilor ani de
formare a Facultatii de Teologie din Viena (sec.XIV-XV).
3) Probe de selecţie:
- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
- Interviu / în cazul în care sunt mai mulți candidați cu același punctaj;
IV.

Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfășurare a selecţiei:

Nota minimă la fiecare probă: 8
Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele 1 și 2
Ierarhizarea candidaților: conform mediei la probele 1 și 2
V.

Tematica:
1. Istoria universităților medievale, secol 14-15. Noțiuni generale
2. Notiuni de management si metodologie în cadrul unui proiect de cercetare

VI.

Bibliografia:

S. Bastow, The Impact of the Social Sciences: How Academics and Their Research MAke a Difference,
Sage Publication Ltd, 2014.
A.M. Derrington, The Research Funding Toolkit, Sage Publication Ltd, 2012.
P. Denicolo, Developoing Reserch Proposals, Sage Publication Ltd, 2012.
P. Denicolo, Achieving Impact in Research, Sage Publication Ltd, 2013
G. M. Grawley, E. O’Sullivan, Grant Writer’s Handbook, The: How to write a reserch proposal and
succeed, Imperial College Press, 2015.

VII.

Persoană de contact pentru detalii concurs: responsabilii de proiect dr. Adinel C. DINCĂ
sau dr. Monica BRîNZEI, adresă e-mail: project.rise.2018@gmail.com

RECTOR,
Acad.Prof. Ioan-Aurel POP
Intocmit,
Director proiect

Dr. habil. Monica Brînzei

