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ANUNT 

Centrul de Microscopie - Microanaliza si Procesarea Informației din cadrul Universității Politehnica din 

București organizează un concurs de selecție pentru ocuparea poziției „Asistent cercetare – Doctorand”, in 

cadrul proiectului de cercetare științifica cu titlul: 434PED/2020 „Method for fast and precise diagnostic 

of gastric cancers based on non-linear optical microscopy and Deep Learning (GASTRODEEP)”.  

Durata contractului: Determinata intre 7.12.2021-6.05.2022, cu posibilități de prelungire.  

Cerințele postului: 

• Studii superioare in domeniul medicinei sau biologiei 

• Pentru a putea fi încadrat pe poziția scoasa la concurs, candidatul trebuie sa fie la momentul 

depunerii aplicației înscris la cursuri doctorale.  

• Cunoștințe avansate de limba engleza  

• Cunoștințe solide in domeniile: medicina sau biologie celulara si moleculara 

• Cunoștințe si competente tehnice pentru manipularea si prepararea probelor biologice in vederea 

implementării sesiunilor de imagistica cu tehnici optice de înalta rezolutie 

• Cunoștințe si competente tehnice in raport cu analiza calitativa si cantitativa a imaginilor de 

microscopie prelevate pe probe biologice 

• Abilitatea de a lucra in echipa. 

• Abilitatea de a sintetiza, formula si redacta rezultatele unor experimente in vederea publicării 

acestora in reviste de specialitate, demonstrata prin participarea in colectivul de autori a unor 

lucrari stiintifice. (Lucrări publicate in calitate de autor principal reprezintă un avantaj) 

• Interes pentru dezvoltarea teoretica si aplicativa a unor tehnici de nanoscopie noi si emergente in 

domeniul științelor vietii.  

Descrierea postului: 

• Persoana care va ocupa poziția „Asistent Cercetare – Doctorand”, va participa la studii si dezvoltări 

experimentale care vor conduce la dezvoltarea unor noi metode de caracterizare a tesuturilor bazate 

pe tehnici de microscopie bazate pe efecte optice neliniare 



• Noul membru al echipei va participa la elaborarea unor lucrări științifice ce urmează a fi publicate 

in reviste internaționale de specialitate cu factor de impact ridicat.  

• Noul membru al echipei va avea posibilitatea de a opera sisteme avansate de microscopie de ultima 

ora: microscop confocal cu baleiaj laser (CLSM si RCM), microscop bazata pe generarea armonicii 

a doua (SHG), microscop de fluorescenta bazat pe excitatia cu doi fotoni (TPEF), microscop cu 

forte atomice (AFM), microscop in câmp apropiat fără apertura (s-SNOM), microscop bazata pe 

depletia stimulata a emisiei (STED), si altele   

• Noul membru al echipei va avea posibilitatea de a colabora cu cercetători renumiți la nivel mondial 

din domeniul microscopiei alături de care CMMPI-UPB participa in diferite proiecte de cercetare 

internaționale, si cu o echipa renumita de experți in domeniul histopatologiei, parteneri in acest 

proiect de cercetare reprezentând Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.   

• Noul membru al echipei va avea posibilitatea de a participa la stagii de lucru in laboratoare de 

specialitate din afara tarii. 

• Noul membru al echipei va avea posibilitatea de a participa la conferințe naționale si internaționale 

si de a urma stagii de pregătire in afara tarii. 

Conținutul dosarului de candidatura: 

• Cerere de înscriere la concurs (fără format impus) 

• Curriculum Vitae (in format EuroPass), însoțit de lista de lucrări 

• Scrisoare de intenție cu specificarea clara a experienței acumulate pana in prezent si a motivării 

privind ocuparea acestui post.  

• Copii acte studii (diploma de bacalaureat, diploma de licența însoțita de foaia matricola) 

• Adeverința ce certifica participarea la un program de studii doctorale la momentul înscrierii in 

concurs 

• Selecția va consta in: analiza dosarului (proba eliminatorie) si interviu. 

Procesul de selecție: 

Dosarele de concurs se trimit in format electronic prin e-mail la adresele:  

sgstanciu@gmail.com ; stefan.g.stanciu@upb.ro 

Cei interesați sunt rugați sa aplice pana in data de 3 decembrie 2021 ora 11:00.   
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