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Institutul de Filosofie Alexandru Dragomir (SRF) anunță scoaterea la concurs a unui post 
vacant de cercetător postdoctoral, corespunzând unei norme întregi (40 ore/ săptămână), în 
cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2016-2224, „Finitudine şi sens. Perspective 
fenomenologice asupra istoriei în lumina raportului Paul Ricœur – Jan Patocka”, director 
proiect dr. Paul MARINESCU. 
 
Specializarea postului: fenomenologia și hermeneutica istoriei, în special gândirea lui Paul 
Ricœur în raport cu filosofia lui Jan Patocka. 
 
Angajarea se face pe o perioadă determinată de 22 și ½ luni, de la 15 iunie 2018 la 30 aprilie 
2020. 
 
Selecția se va face pe baza dosarului candidatului (eliminatorie) și a unui interviu. 

 
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:  

a) scrisoare de motivație;  
b) copie a actului de identitate;  
c) copie a diplomei de doctor; 
d) CV-ul candidatului datat și semnat;  
e) lista de publicații; 
f) o copie electronică a una sau două publicații considerate relevante; 
g) o scrisoare de recomandare; 
h) alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice; 
i) o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale; 
j) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată 

recent de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare 
abilitate. 

 
Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului: 

a) diplomă de doctor în filosofie; 
b) număr minim de publicaţii: 2 articole în reviste indexate în baze de date 

internaționale; 
c) la momentul depunerii cererii de înscriere la concurs, cercetătorul are vârsta mai 

mică sau egală cu 40 de ani (potrivit pachetului de informații aprobat de ANCS și 
UEFISCDI); 

d) experiența de cercetare în domeniul fenomenologiei hermeneutice reprezintă un 
avantaj; 

e) cunoașterea limbii franceze reprezintă un avantaj.  
 
 



  Societatea Română de Fenomenologie/  
Institutul de filozofie Alexandru Dragomir 

Str. Dimitrie Brândza nr. 1, 060102, București 
email: institute@phenomenology.ro 

tel. 0731.835154 

 

Dosarele de candidatură vor fi trimise, în format electronic, până la data de 8 iunie 2018, ora 
18.00, la adresa institute@phenomenology.ro 
 
Concursul va avea loc în data de 11 iunie 2018, la ora 11, la sediul institutului din str. 
Dimitrie Brândza nr. 1, sector 6, București. 
 
Rezultatele vor fi anunțate în data de 11 iunie 2018, ora 14, 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 12 iunie 2018, ora 14. 
 
Rezultatele finale vor fi anunțate la data 12 iunie 2018, ora 16, pe site-ul institutului: 
http://institute.phenomenology.ro/ro/open-positions/ 
 
 
Bibliografia pentru interviu: 

 
Paul Ricœur, La memoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000. 
Paul Ricœur, Temps et récit, vol. 1-3, Paris, Seuil, 1983-85. 
Paul Ricœur, Histoire et verité, Paris, Seuil, 1955. 
Evink, Eddo. 2013. “Horizons of Expectation. Ricœur, Derrida, Patocka”. In Studia 

Phaenomenologica XIII / 2013. Bucharest: Humanitas. 
Jervolino, Domenico. 2007. “Ricœur lecteur de Patocka”. In Studia 

Phaenomenologica, VII. Bucharest: Humanitas. 
Dosse, François. 2008. “Paris-Prague: le pont philosophique”. In Paul Ricœur. Les 

sens d’une vie (1913-2005). Paris: La Découverte, p. 487-493.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


