
ICUB-Humanities, Secțiunea de științe umaniste a Universității din București anunță  

scoaterea la concurs 

a unui post de asistent cercetare - doctorand 

 în cadrul proiectului PN-III-P4-ID-PCE-2020-0251. Durata 24 de luni.  

Data începerii 01.06.2021. 

 

Postul de asistent de cercetare este cu normă întreagă. Candidatul care va reuși la concurs va 

deveni membru al echipei coordonate de Dana Jalobeanu și va lucra împreună cu echipa de 

cercetători și studenți, investigând forme de înregistrare experimentală în scrieri de filosofie 

naturală, istorie naturală, matematici mixte din Anglia secolului al XVII-lea. Postul de 

asistent de cercetare presupune o componentă de cercetare (lucru individual la o temă de 

cercetare, conceperea și publicarea de lucrări de specialitate, stagii de cercetare în străinătate 

etc.) cât și componentă de organizare de evenimente și administrare de proiect, oferind astfel 

o formare completă pentru o viitoare activitate de cercetare. 

Condiții  

- Candidații trebuie să fie înscriși într-un program de doctorat din țară sau străinătate la 

momentul depunerii dosarului de concurs sau să fi absolvit un astfel de program 

- Candidații  trebuie să aibă deja un profil de cercetare sau să dovedească un mare 

interes pentru activitatea de cercetare, manifestat prin participarea la evenimente 

relevante din domeniul modernității timpurii sau al istoriei și filosofiei științei. 

- Candidații trebuie să fi publicat sau să fi scris și trimis către publicare lucrări 

științifice în domenii conexe sau relevante pentru domeniul proiectului (istoria și 

filosofia științei în modernitatea timpurie).  

- .Cunoașterea foarte bună a limbii engleze, capacitatea de a citi texte de secol XVI și 

XVII, tipărite sau în manuscris. Elemente de bază de limba latină și franceză. 

- Abilități de comunicare, organizare, muncă în echipă. 

Dosarul de concurs are două componente. Partea științifică va conține un CV, lista lucrărilor 

științifice publicate, o scrisoare de intenție și o lucrare publicată sau trimisă spre publicare. 

Acestea se vor trimite la: dana.jalobeanu@filosofie.unibuc.ro 

Pentru partea administrativă a dosarului consultați pe site-ul Universității din București 

secțiunea https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2018/12/Continutul-dosarului-de-concurs-CS-

III-CS-AS.pdf.  

Informații despre dosarul de concurs la: concursuri@hr.unibuc.ro  

 

Deadline pentru trimiterea celor două dosare: 13.05. 2021, ora 14:30 
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Poziția vacantă, cerințele și conținutul dosarului de concurs se afișează pe site-ul universității, 

https://unibuc.ro/despre-ub/organizare/administratie/directia-resurse-umane/posturi-

vacante/posturi-cercetare, pe http://jobs.ancs.ro şi http://www.euraxess.gov.ro. 
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