Titlu: 1 post temporar vacant de CS pe durată determinată de 8 ore/lună
Descriere scurtă: Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs 1 post de CS
doctorat în fizică, specializarea biofizică, pe durată determinată cu program de 8 ore/lună
Cuvinte cheie: interacţiuni proteine/peptide – liganzi, spectroctroscopie UV-Vis și FT-IR,
AFM, calorimetrie ITC și DSC.

ANUNT

Universitatea Transilvania din Braşov scoate la concurs un post de cercetător științific
în cadrul unui proiect de cercetare (CS), cu studii superioare si doctorat, în fizică,
specializarea biofizică, cu angajare pe perioadă determinată până la data de 15.09.2020), cu
program de 8 ore/lună, la Facultatea de Medicină, Departamentul de Discipline
Fundamentale, Profilactice şi Clinice, Centrul de Cercetare Fundamentală şi Strategii
Preventive în Medicină, C 17 A, proiect de cercetare complex nr. PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0062 cu urmatoarele cerinte:
•
•








•
•

Studii superioare, Masterat in Fizică;
Doctorat și postdoctorat în Fizică, specializare Biofizică;
Rezultate dovedite ale cercetării ştiinţifice: experienţă ca responsabil de proiect sau
membru în alte proiecte de cercetare; publicaţii în reviste ştiinţifice (peer-reviewed) cu
factor de impact ridicat (peste 1) ca prim autor si co-autor;
cunoştinţe avansate de biochimie: prepararea probelor lichide, separare prin
centrifugare, stabilire a pH-ului unei soluţii;
cunoştinţe avansate în studiul interactiunilor biomoleculare: interacţiuni
proteine/peptide – liganzi;
cunoştinţe avansate în modelarea şi simularea asistată de calculator in analiza
interactiunilor biomoleculare;
cunoştinţe avansate ale metodelor spectroscopice: microscopie de forţă atomică
(AFM), spectroscopie de absorbţie în UV-Vis, fluorimetrie, spectroscopie în infraroşu
cu transformată Fourier (FT-IR);
cunoştinţe avansate ale metodelor calorimetrice; calorimetrie de titraj izoterm (ITC),
calorimetrie prin scanare diferenţială (DSC);
Experienţă în lucrul cu programe de analiză şi prelucrare a datelor experimentale;
Cunoaşterea limbii engleze;

Dosarele se depun la Registratura Universităţii Transilvania din Braşov (clădirea
Rectorat, Bdul Eroilor, nr. 29, Braşov), până în data de 01.07.2019, între orele 12.00 - 15.00.
Toate informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se afişează la avizier
(clădirea Rectorat, B-dul Eroilor, nr.29) şi pe site-ul universităţii: https://www.unitbv.ro/despreunitbv/cariera-si-posturi-vacante/posturi-pentru-personalul-de-cercetare.html .

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0268 413000, int. 152 și 139.
Concursul se va desfasura in perioada 08.07.2019 - 16.07.2019.

