Institutul de Cercetare Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov
recrutează 36 de cercetători științifici

Institutul de Cercetare Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov (ICDT - UNITBV) cuprinde 30 de Centre de
Cercetare, promovând cercetarea interdisciplinară avansată. Căutăm cercetători pasionați, cu un excelent potențial

de dezvoltare profesională și o puternică orientare spre rezultate. Pozițiile vacante sunt disponibile în domeniul
științelor inginerești, al științelor sociale, științelor umaniste, arte, medicină, matematică și sport, în acord cu profilul
Centrelor de Cercetare. Contractul de muncă va avea o durată de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire cu încă un an.

Detalii cu privire la concursuri și depunerea dosarului de candidatură vor fi disponibile pe pagina web a universității,
secțiunea Carieră și posturi vacante, începând cu data de 10.05.2021.
Cerințe pentru ocuparea postului:
•

titlul științific de doctor în domeniul relevant pentru Centrul de Cercetare din cadrul ICDT-UNITBV;

•

cel puțin un ciclu de studii (licență, masterat, doctorat) absolvit în străinătate;

•

experiență în cercetare de minimum 4 ani (perioada studiilor doctorale constituie vechime în activitatea de
cercetare), maximum 8 ani după obținerea titlului de doctor;

•

cel puțin două articole în calitate de autor principal publicate în reviste Clarivate Analytics (lSI Web of Science),
clasificate Q1 (first Quartile) sau, pentru domeniul Artelor și Științelor Umaniste, cel puțin un volum ca autor
principal publicat Ia o editura cu prestigiu internațional;

•

limba engleză și limba română nivel avansat;

•

capacitatea de a lucra în echipă și energie motivațională ridicată;

•

cetățenie română, EU/EEA.

Pachetul de recompense:
•

salariul de bază conform legislației naționale pentru poziția de Cercetător Științific: minimum 3143 de lei brut,
maximum 3916 de lei brut, în funcție de vechimea în muncă;

•

majorare salarială lunară în funcție de performanța în cercetare (evaluată anual):
✓

600 de lei brut lunar pentru fiecare articol publicat în reviste cotate ISI WoS (Clarivate Analytics) cu
factor de impact mai mare de 0.5;

✓

1000 de lei brut lunar pentru directorii proiectelor care au obținut în competițiile naționale și
H2020/Horizon Europe un punctaj de cel puțin 80% din punctajul maxim al competiție;

•

remunerarea activității din cadrul granturilor și proiectelor de cercetare: maximum 35 euro/oră, în limita
bugetului aprobat de finanțator;

•

sume pentru cheltuieli aferente activității de cercetare: 4000 lei/unitate Scor Relativ de Influență (SRI), pentru
articole publicate în reviste cotate ISI WoS (Clarivate Analytics) cu SRI > 0.1;

•

decontarea cheltuielilor pentru participarea la conferințe internaționale;

•

plata taxelor pentru publicarea articolelor în reviste cotate ISI WoS (Clarivate Analytics);

•

acces la infrastructura de cercetare din cadrul ICDT;

•

perspective pentru dezvoltarea carierei în cercetarea științifică.

Detaliile privind înscrierea la concurs și dosarul de candidatură vor fi disponibile începând cu data de 10.05.2021.
Termenul limită de înscriere la concurs: 10.06.2021.
Informații suplimentare pot fi solicitate la email: prorector-cercetare@unitbv.ro

