Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad
anunță scoaterea la concurs
a unui post de doctorand la Centrul de Cercetări Socio-Umane, Facultatea de Științe SocioUmane, în cadrul proiectului PN-III-P1-1.1-TE-2021-0403, Anatomia vegetației:
transmutație, vivificație, viață artificială, palingeneză în filosofia naturală modernă timpurie

Postul este pe perioadă determinată, acoperind o parte din perioada de implementare a
proiectului, respectiv 18 de luni.

Condiții
-

-

-

Candidații trebuie să fie înscriși într-un program de doctorat din țară sau străinătate la
momentul depunerii dosarului de concurs, într-unul din următoarele domenii de
studiu: filosofie, istorie, fizică, filologie, științe sociale sau un alt domeniu, cu condiția să
dovedească interes pentru studiul modernității europene.
Candidații trebuie să prezinte o scrisoare de recomandare din partea profesorului
coordonator la doctorat, scrisoare care să ateste faptul ca acesta din urmă este de acord cu
înscrierea doctorandului la acest concurs.
Candidații trebuie să dovedească o bună cunoaștere și utilizare a limbilor engleză și
franceză. Deși nu este o condiție, cunoașterea limbii latine constituie un avantaj.
Candidații trebuie sa dovedească abilități de comunicare și organizare.
Candidații trebuie să fie dispuși să călătorească în străinătate în cadrul conferințelor și
stagiilor de cercetare.

Candidații sunt rugați să depună alături de CV și lista lucrărilor științifice și o scrisoare de
intenție. De asemenea, candidații sunt încurajați să depună la dosar orice alt document pe
care îl consideră relevant pentru evaluare (copii după articole, alte diplome etc.).
Concursul va consta în două probe: selectie dosare și o probă interviu. Concursul va avea loc
in data de 25.10.2022 de la ora 12.
Postul vacant, cerințele și conținutul dosarului de concurs se afișează pe site-ul universității,
www.uvvg.ro și pe http://jobs.ancs.ro şi http://www.euraxess.gov.ro.
Informații suplimentare la tel. 0723656750, de luni până vineri, între orele 11-14.
Dosarele candidaţilor se vor depune la Universitatea de Vest ,, Vasile Goldiș “ din Arad,
Bdul. Revoluţiei nr. 94-96, Direcția Resurse Umane, până la data de
____24.10.2021_______, între orele ___11-14_______ sau prin posta la adresa menționată
mai sus, cu mențiunea „concurs PN-III-P1-1.1-TE-2021-0403.”

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CONCURS
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETARE VACANTE
PERIOADĂ DETERMINATĂ

Dosarul de concurs:
- se întocmeşte într-un singur exemplar, într-un dosar cu şină

1. cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, datată, înregistrată în termenul
legal de înscriere;
2. declarație pe proprie răspundere a candidatului privind inexistența unei situații de
incompatibilitate;
3. curriculum vitae al candidatului în format letric însoțit de lista lucrărilor științifice;
4. diploma de bacalaureat sau echivalentă inclusiv foaia matricolă – copie conform cu
originalul;
5. diploma de master sau echivalentă inclusiv foaia matricolă/supliment la diplomă copie conform cu originalul;
6. diploma de licenţă sau echivalentă inclusiv foaia matricolă/supliment la diplomă copie conform cu originalul;
7. pentru candidații la poziția de postdoctorand - diplomă de doctor - copie conform cu
originalul;
8. pentru candidații la poziția de doctoranzi – adeverință înscriere la doctorat - original;
9. copii legalizate ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
10. copia certificatului de naştere, copia certificatul de căsătorie sau dovada schimbării
numelui;
11. copia cărţii de identitate/paşaport;
12. adeverinţă doveditoare a vechimii în muncă de la instituţia unde candidatul are norma
de bază (copie după Carnetul de muncă, REVISAL, alte adeverinţe) – dacă este cazul;
13. cazier judiciar (original);
14. certificat medical –conf. art. 233, 234 din L.1/2011;
15. scrisoare de intenție;
16. pentru candidații la poziția de doctorand – scrisoare de recomandare din partea
profesorului coordonator al tezei de doctorat.

Nr.______/____________

VIZAT
Rector,

DOAMNĂ RECTOR,

Subsemnatul/a………………………………………………………………… născut/ă
la
data
de
(ziua,
luna,
anul)
………………..
absolvent/ă
al/a
Facultății………….…………………, specializarea…………………………………………..,
profesia și locul de muncă…………………………………………………………………….,
vă rog să binevoiți a-mi aproba înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de
……………………………………., în cadrul proiectului PN-II-RU-TE-2014-4-0694
Anatomia vegetației: transmutație, vivificație, viață artificială, palingeneză în filosofia
naturală modernă timpurie, care se va desfășura la Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din
Arad, Centrul de Cercetări Socio-Umane.
Cunoscând dispozițiile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații,
declar pe propria răspundere că datele și informațiile prezentate în dosarul de concurs
corespund realității.

Data:_____________

Semnătură
_________________

Certificăm îndeplinirea condițiilor legale de prezentare la concurs,
CONSILIER JURIDIC,
Data:...................................................Semnătura:........................................................
Doamnei Rector a Universitatății de Vest “Vasile Goldiș” din Arad

