Poziții scoase la concurs: 1 poziție - cercetător științific III (100%), perioadă determinată.
Perioada de angajare: 01.04.2017-31.12.2019
Director de proiect: Ionuț-Alexandru Tudorie (contact: ionut.tudorie@ftoub.ro)
Titlul proiectului: Imaginarea mentală a Creștinismului răsăritean și a Islamului după descrierile de călătorie
apusene din a doua jumătate a secolului al XVI-lea
Instituția gazdă: Institutul de Cercetare al Universității din București (Secția Științe Umaniste)
Condiții minimale pentru ocuparea posturilor:
1. Diplomă de doctor în unul dintre următoarele domenii: Teologie, Filosofie sau Istorie.
2. Publicații legate direct sau indirect de tema de cercetare a proiectului.
3. Cunoașterea a cel puțin două limbi moderne occidentale (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană,
portugheză). De asemenea, este obligatorie cunoașterea la un nivel acceptabil a limbilor latină și greacă mediobizantină.
4. Abilitatea de a lucra în cadrul unei echipe de cercetare.
Descrierea activităților corespunzătoare posturilor:
1. Cercetare-documentare pe tema proiectului.
2. Redactarea a două articole pe tema proiectului pentru volumele colective prevăzute pentru publicare la
finalul proiectului.
3. Diseminarea rezultatelor proiectului prin participarea cel puțin la o conferință internațională (București,
2019).
4. Participarea la workshop-urile lunare organizate în cadrul proiectului și prezentarea rezultatelor de
etapă.
Cercetătorii declarați admiși vor beneficia de un mediu de cercetare internațional, stimulant și competitiv.
Tematica pentru concurs:
- Stereotipurile călătorilor occidentali în Orient (a doua jumătate a secolului al XVI-lea)
- Ars apodemica – sfaturile de călătorie în epoca modernă timpurie
Bibliografia:
Jan ELSNER, Joan Pau RUBIÉS (ed.), Voyages and Visions. Towards a Cultural History of Travel, Londra, 1999.
Justin STAGL, A History of Curiosity: The Theory of Travel, 1550-1800, Chur 1995.
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Probele de concurs: selectarea dosarelor, urmată de un interviu individual.
În cazul în care împliniți criteriile minimale și sunteți interesați să vă înscrieți la concurs vă rugăm să depuneți
dosarul la sediul Rectoratului Universității din București (Bld. Mihail Kogălniceanu 36-46, București), Direcția
Resurse Umane.
Comisia de concurs:
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Dr. Iulia Nițescu (secretar)
Comisia de contestații:
Dr. Ionuț-Alexandru Tudorie (președinte)
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