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Institutul de Filozofie Alexandru Dragomir anunță scoaterea la concurs a unui post 

vacant de cercetător în filozofie, cu normă parţială (20 ore/ săptămână), pe o perioadă 

determinată de 28 luni, 12.09.2017 – 31.12.2019, în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-

2016-0473: Brentano – Comte – Mill: ideea filozofiei și psihologiei ca știință, director proiect 

Dr. Ion TĂNĂSESCU. 

 

Descrierea postului: 

•  Cercetător postdoctoral, cu o temă a lucrării de doctorat despre fenomenologia 
germană. 

• Postul se adresează cercetătorilor care și-au susținut recent lucrarea de doctorat despre 
fenomenologia germană și care doresc să își continue și diversifice preocupările prin 
traducerea unor texte fundamentale ale lui Franz Brentano și prin cercetarea 
conexiunilor dintre aceste texte și idei centrale ale lui Auguste Comte și John Stuart 
Mill. 

 

Condițiile necesare pentru ocuparea postului: 

• Diplomă de doctor cu o lucrare despre fenomenologia germană.   
• Maxim doi ani trecuți de la susținerea lucrării de doctorat. 
• Certificat de competență lingvistică în limba germană de nivel C2. 
• Interes și disponibilitate de a lucra pe problematica proiectului 
• Flexibilitate și capacitatea de a lucra în echipă 

 
Tematica concursului: Brentano – Comte – Mill: ideea filozofiei și psihologiei ca știință 

 

Probele de concurs : traducerea unui text din limba germană, probă de dosar, interviu. 

 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:  
• cerere de înscriere la concurs; 
• CV-ul candidatului datat și semnat; 
• lista de publicații; 
• copie a actului de identitate; 
• copie a diplomei de doctor (sau în cazul cazul în care diploma nu este încă eliberată, 

un act care să dovedească că lucrarea de doctorat a fost susținută); 
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• copie după certificatul de competență lingvistică 
• o scrisoare de recomandare;  
• o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale; 
• adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului 
sau de către unitățile sanitare abilitate. 

 

Dosarele de candidatură vor fi trimise, în format electronic, până la data de 31 august 
2017, ora 18.00, la adresa institute@phenomenology.ro. 
 

Concursul va avea loc în data de 06 septembrie 2017, la ora 11, la sediul institutului din 
str. Dimitrie Brândza nr. 1, sector 6, București. 

 
Rezultatele vor fi anunțate în data de 06 septembrie 2017, la ora 18, pe site-ul institutului: 

http://institute.phenomenology.ro/ro/open-positions/ 
 

Contestațiile vor putea fi trimise la aceeași adresă (institute@phenomenology.ro.) până la 
data de 07 septembrie 2017, ora 12. 

 
Rezultate finale vor fi anunțate pe data de 08 septembrie 2017, ora 13, pe site-ul 

institutului: http://institute.phenomenology.ro/ro/open-positions/. 
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