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ANUNŢ 

Universitatea Babeş-Bolyai anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului de 

cercetător ştiinţific (postdoctorand), vacant în cadrul proiectului de cercetare cu titlul „Istoria 

mineritului aurifer din Munţii Apuseni”, cod nr. PN-III-P4-ID-PCE-2016-0874, nr. contract: 

150/2017.  

Denumire post vacant: Cercetător științific (postdoctorand) - 1 post 

Norma de lucru: 4 ore/zi 

Perioada angajării : determinată 1 septembrie 2017 -  31 decembrie 2019 

Data la care are loc selecţia: 25 august 2017 

Ora: 10.00 

Locul desfasurarii concursului: Facultatea de Istorie și Filosofie, Institutul de Istorie Orală, 

sala 104  

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 24 august 2017, ora: 16.00 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;  

- copie după diploma de doctor, precum şi de pe alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice; 

- lista lucrărilor publicate. 

- alte documente: lista interviuri de istorie orală, lista campanii de teren de istorie orală 

III.    Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Cercetător științific: 

1) diploma de doctor, obținută cu cel mult 10 ani înainte de data angajării, pe o temă de istorie 

orală; 

2) experientă de minimum 5 ani în ceea ce privește cercetarea de teren de istorie orală; 

   IV.     Probe de selecţie: 

- Analiza dosarului candidatului; 

- Interviu; 

   V.  Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfăşurare a selecţiei: 
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Nota minimă la fiecare probă: 7; 

Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele 1 şi 2; 

Ierarhizarea candidaţilor: conform mediei de la probele 1 şi 2; 

Competenţe şi aptitudini: cercetare de istorie orală, munca în echipă, cunoașterea limbii engleze 

la nivel foarte bun. 

V.    Tematica: Istoria orală şi viaţa economică  

VI.   Bibliografie:  

Atkinson, Robert, Povestea vieţii: Interviul, Polirom, Iaşi, 2006. 

Lungu, Dan, Poveştile vieţii: teorie şi documente, Iaşi, 2003. 

Portelli, Alessandro, They Say in Harlan County, Oxford University Press, 2010. 

Thompson, Paul, The Voice of the Past, Oxford University Press, 2000. 

Persoana de contact privind detalii asupra concursului: CSII Dr. Lavinia Costea, e-mail: 

lavinia.costea@ubbcluj.ro, tel.: +40745 405050. 
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