Societatea Română de Fenomenologie/
Institutul de filozofie Alexandru Dragomir
Str. Dimitrie Brândza nr. 1, 060102, București
email: institute@phenomenology.ro
tel. 0731.835154

Institutul de Filosofie Alexandru Dragomir (SRF) anunță scoaterea la concurs a unui post
vacant de cercetător doctorand, corespunzând unei norme întregi (40 ore/ săptămână), în
cadrul proiectului „‘Am fost acolo.’ Fundamentele unei fenomenologii extinse a mărturiei”
(PN-III-P1-1.1-TE-2019-2056), director de proiect dr. Paul MARINESCU.
Specializarea postului: fenomenologie, hermeneutică filosofică, antropologie filosofică.
Angajarea se face pe o perioadă determinată de 24 de luni, de la 1 octombrie 2020 la 30
septembrie 2022.
Selecția se va face pe baza dosarului candidatului.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:
a) scrisoare de motivație;
b) copie a actului de identitate;
c) adeverință de student-doctorand;
d) CV-ul candidatului datat și semnat;
e) lista de publicații;
f) o copie electronică a una sau două publicații considerate relevante;
g) o scrisoare de recomandare;
h) alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice;
i) o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
j) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată
recent de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare
abilitate.
Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului:
a) diplomă de licență și/sau diplomă Master2 în filosofie;
b) număr minim de publicaţii: 1 articol în reviste indexate în baze de date
internaționale;
c) la momentul depunerii cererii de înscriere la concurs, cercetătorul are vârsta mai
mică sau egală cu 40 de ani (potrivit pachetului de informații aprobat de ANCS și
UEFISCDI);
d) experiența de cercetare în domeniul fenomenologiei reprezintă un avantaj;
e) cunoașterea limbii franceze reprezintă un avantaj.

Dosarele de candidatură vor fi trimise, în format electronic, până la data de 23 septembrie
2020, ora 12.00, la adresa institute@phenomenology.ro
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Rezultatele vor fi anunțate în data de 26 septembrie 2020, ora 14, pe site-ul institutului:
http://institute.phenomenology.ro/ro/open-positions/
Contestațiile vor putea fi trimise la aceeași adresă (institute@phenomenology.ro.) până la data
de 27 septembrie 2020, ora 14.
Rezultatele finale vor fi anunțate la data 28 septembrie 2020, ora 14, pe site-ul institutului:
http://institute.phenomenology.ro/ro/open-positions/

