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ANUNŢ 

 

Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului 

de asistent de cercetare - doctorand, vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P1-1.1-TE-

2016-2351, nr. contract 37/2018, având titlul “Fiinţa umană ca punct de turnură: începuturile 

conceptului modern al omului în evul mediu”: 

 

Asistent de cercetare – doctorand: 2 posturi 

Norma de lucru: 8 ore/zi, 

Perioada angajării : determinată: Iunie 2018 – Aprilie 2020.  

Data  la care are loc selecţia: 05.06.2018. 

Ora: 13:00 

Locul desfăşurării concursului: Facultatea de Istorie şi Filosofie (corp Clădirea 

Centrală, str. Kogălniceanu nr. 1,  sala 139.) 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 04.06.2018, ora: 10:00 la Biroul 

Structuri Didactice (Str. M. Kogalniceanu nr. 1), persoana de contact: Teodora Capota 

(tel +40264405300 int. 5102); 

II. Conţinutul dosarului de candidatură: 

- cerere de înscriere la concurs 

- curriculum vitae; 

- copii ale diplomei de bacalaureat, diplomei de licenţă şi diplomei de masterat  

- lista lucrărilor publicate 

- adeverinţă de înmatriculare la doctorat 

 

III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent Cercetare Stiinţifică 

– doctorand: 

1) absolvirea de studii superioare în domeniul Filosofie, cu examen de licenţa;  

2) absolvirea unui masterat în domeniul Filosofie 

3) experientă şi competenţe în domeniul: 1. Istoria Filosofiei Medievale, 2. Filosofia renaşterii 

şi/sau  Modernitatea timpurie, 3. Paleografie medievală 

4) număr minim de publicaţii: 3 



 
 

 

Str. M. Kogălniceanu nr. 1 

Cluj-Napoca, RO-400084 

Tel.: 0264-40.53.00 
Fax: 0264-59.19.06 

 rector@ubbcluj.ro 
www.ubbcluj.ro 

 

5) interviu susţinut în limba engleză; 

6) Probe de selecţie: 

- Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); 

- Interviu în engleză; 

IV. Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfăşurare a selecţiei: 

Nota minimă la fiecare probă: 8 

Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele 1 şi 2 

Ierarhizarea candidaţilor: conform mediei la probele 1 şi 2 

V. Tematica: Filosofia lui Albertus Magnus 

VI. Bibliografia:  

A. BECCARISI, Alberto il Grande e la scuola di Colonia, in U. ECO (Hrsg.), Medioevo. Il basso 

medioevo, 2009, pp. 126 – 135. 

A. de LIBERA, Albert le Grand, Vrin: Paris 1990. 

I. A. RESNICK (Ed.), A Companion to Albert the Great: Theology, Philosophy, and the Sciences, 

Brill 2013 («Brill’s Companions to the Christian Tradition», 38). 

VII. Persoană de contact pentru detalii concurs: Evelina Miteva, director de proiect 

(evelinamiteva@yahoo.co.uk). 

 

 

RECTOR, 

Acad.Prof. Ioan-Aurel POP                                                                                                              

 

Intocmit, 

                                                                                                                                Director proiect 

                                                                                                        Dr. Evelina Miteva, dir. proiect  

 

 

 


