Societatea Română de Fenomenologie/
Institutul de filozofie Alexandru Dragomir
Str. Dimitrie Brândza nr. 1, 060102, București
email: institute@phenomenology.ro
tel. 0731.835154

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-P4-ID-PCE-2016-0712, Teorii ale divinației în
Antichitatea târzie și Bizanțul timpuriu (secolele al II-lea – al VII-lea), director proiect dr.
Andrei Timotin.
Specializarea postului este Discursul profetic în textele gnostice de la Nag Hammadi.
Angajarea se face pe o perioadă determinată de 15 luni, de la 1 septembrie 2017 la 30
noiembrie 2018. Candidații trebuie să dețină titlul de doctor și să fie familiarizați cu limba
coptă și domeniul literaturii gnostice.
Selecția se va face pe baza CV-ului și a unei probe scrise.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copie a actului de identitate;
c) copie a diplomei de doctor;
d) CV-ul candidatului datat și semnat;
e) lista de publicații;
f) una sau două publicații considerate relevante;
g) o scrisoare de recomandare;
h) o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
i) 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 18 august
2017, ora 18.00, la adresa institute@phenomenology.ro.
Concursul va avea loc în data de 21 august 2017, la ora 11, la sediul institutului din
str. Dimitrie Brândza nr. 1, sector 6, București.
Rezultatele vor fi anunțate în data de 21 august 2017, 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 22 august 2017, ora 14.
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Rezultatele finale vor fi anunțate la data de 22 august 2017, ora 16, atât pe site-ul
institutului: http://institute.phenomenology.ro/ro/open-positions/

Bibliografia pentru proba scrisă a concursului cuprinde următoarele lucrări:
• The Nag Hammadi Library in English, editor James M. Robinson, revised edition,
Leiden, Brill, 1996;
• Écrits gnostiques. La Bibliothèque de Nag Hammadi, traduit du copte par un collectif
de traducteurs, édition publiée sous la direction de Jean-Pierre Mahé et Paul-Hubert
Poirier, Paris, Gallimard, 2007.
• David E. Aune, Prophecy in Early Christianity and the Ancient Mediterranean World,
Mich., Eerdmans Publishing, 1983.

