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ANUNȚ 

Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea 

postului de cercetător științific, vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-

0661, nr. contract 123/2017, având titlul “Traiectorii socio-profesionale în spații confesionale 

concurente: Transilvania (1850-1918)”: 

Cercetător Știinţific - 1 post 

Norma de lucru: (4 ore/zi), 

Perioada angajării : determinată 01.07.2019 – 30.09.2019 

Data  la care are loc selecţia: 19.06.2019 

Ora: 11.00 

Locul desfășurării concursului: Clădirea Centrală UBB (Str. M. Kogălniceanu nr. 1, 

sala 121) 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 18.06.2019, ora: 12.00 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 licenţă şi diplomei de masterat; 

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

academice; 

- adeverință din care să rezulte vechimea în muncă de minim 2 ani;  

- scrisoare de recomandare din partea directorului instituției/de proiect în care a activat, din 

care să reiasă participarea candidatului la activități de introducere date în baze de date 

istorice;   

- lista lucrărilor publicate; 

 

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

1) absolvirea de studii superioare cu examen de licenţa sau de diploma în domeniul 

Istorie; absolvirea de studii superioare aprofundate cu diplomă de masterat în 
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domeniul Istorie; titlul de doctor în domeniu Istorie, obținut cu cel puțin 8 ani înainte 

de 1 iulie 2019. 

2) Experiență minimă de 2 ani în proiecte de cercetare care au avut ca obiectiv 

constituirea de baze de date istorice. 

IV. Probe de selecţie: 

- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); 

- Probă practică; 

- Interviu; 

 

V. Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfășurare a selecţiei: 

- cunoșterea limbii maghiare 

- aptitudini de operator baze de date 

- disponibilitatea de a se deplasa pentru cercetare de arhivă, în cadrul proiectului, la 

serviciile județene ale Arhivelor Naționale din Transilvania este obligatorie 

 

Condiții ce pot constitui avantaje: 

- experiența cercetării în arhive probată prin lucrarea de licență/disertație/teza de 

doctorat/publicații constituie un avantaj 

- cunoașterea limbii engleze.  

Nota minimă la fiecare probă: 9 

Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele 1, 2 și 3 

Ierarhizarea candidaților: conform mediei la probele 1, 2 și 3 

 

VI. Tematica: Istoria formării și evoluției profesionale a clerului mijlociu din 

Transilvaniei între 1850-1918 

 

VII. Bibliografia: 

- Eppel Marius, Un mitropolit și epoca sa: Vasile Mangra (1850-1918), Cluj-Napoca, Presa 

Universitară Clujeană, 2006.  

- Popa-Andrei Mirela, Recruitment and Promotion among the Romanian Greek-Catholic 

Ecclesiastical Elite in Transylvania (1853-1918). A collection of studies. Cluj-Napoca: Editura 

Mega, 2014. 
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- Sima Ana Victoria, Vizitele nunţiilor apostolici vienezi în Transilvania (1855-1868), Cluj-

Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2003. 

VIII. Persoană de contact pentru detalii concurs: Ovidiu-Emil Iudean, adresă e-mail: 

ovidiu.iudean@gmail.com 

 

RECTOR, 

Acad.Prof. Ioan-Aurel POP  

                                                                                                            Intocmit, 

                                                                                                        Director proiect 

                                                                                           Lector univ. dr. Ioan Marius Eppel 

 


