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ANUNT
Universitatea Babeş-Bolyai anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului de
ASISTENT CERCETARE, vacant în cadrul proiectului cu titlul “Provenienta artefactelor
arheologice: chei pentru intelegerea societatilor antice”, cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0229, nr.
Contract 138/2017.
Detalii concurs:
Asistent Cercetare Stiinţifică (postdoctorand) - 1 post
Norma de lucru: 8 ore/zi
Perioada angajării: determinata 27 luni (1.10.2017-31.12.2019)
Data la care are loc selecţia: 25.09.2017
Ora: 10:00
Locul desfasurarii concursului: Facultatea Biologie si Geologie (Str. Mihail
Kogalniceanu nr. 1, Amfiteatrul de Mineralogie)
I.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 22.09.2017, 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 candidatura:
- cerere de înscriere la concurs
- curriculum vitae
- copii ale diplomei de bacalaureat, diplomei de licenţă şi diplomei de masterat
- copie după diploma de doctor, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice
- lista lucrărilor publicate

III.

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent Cercetare Stiinţifică
(postdoctorand):
1) absolvirea de studii superioare cu examen de licenţa sau de diploma in domeniul
GEOLOGIE
2) Diploma de DOCTOR IN GEOLOGIE
3) Cunostinte in domeniul mineralogiei si tehnologiei ceramicii arheologice
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4) Probe de selecţie:
- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie)
- Interviu
- Examen scris in domeniul mineralogiei si tehnologiei ceramicii arheologice
IV.

Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfasurare a selecţiei:
-

Nota minima la fiecare probă: 8

V. Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele 1 şi 2
VI. Ierarhizarea candidatilor: conform mediei la probele 1 si 2
VI. Tematica:
a. Mineralogie
b. Petrografia rocilor magmatice, metamorfice si sedimentare
c. Mineralogia ceramicii arheologice traditionale
VIII. Bibliografia:
[1] Shepard AO, 1976. Ceramics for the archaeologist, 414 p., Carnegie Institute Washington
D.C.
[2] Velde B, Druc I, 1999. Archaeological Ceramic Materials. Origin and Utilization. 299 p.,
Springer Verlag.
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