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ANUNȚ 

Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea în cadrul 

contractului de cercetare cod PN-III-P4-ID-PCE-2016-0775, nr. contract 126 din 12/07/2017, având titlul 

“Gemenii în dezbaterile medicale, filosofice și teologice din Antichitatea târzie până în Evul Mediu” 

pentru următorul post vacant: 

Asistent de cercetare științifică - postdoctorand:  1 post 

Norma de lucru: (8 ore/zi), 

Perioada angajării : determinată: 01.10.2019. – 31.12.2019. 

Data  la care are loc selecţia: 25.09.2019. 

Ora: 17:00 

Locul desfășurării concursului: Facultatea de Istorie şi Filosofie (corp central, sala 139) 

I. Dosarele de concurs se vor depune până la data de 23.09.2019, ora: 12:00 la Biroul Structuri 

Didactice (Str. M. Kogălniceanu 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 diplomelor de licenţă, master și doctor; 

- copie după alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice; 

- lista lucrărilor publicate. 

III. Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent de cercetare științifică - 

postdoctorand: 

1) absolvirea de studii superioare de Filologie clasică; 

2) doctorat în Filologie și/sau Studii medievale; 

       3) cunoștințe în domeniul culturii şi filosofiei medievale, experienţă și competențe în citirea, 

traducerea, editarea textelor filosofico-teologice medievale; 

       4) cunoaşterea limbii engleze (vorbit, citit, scris; atestatul de limbă nu este necesar), cunoașterea 

limbii latine 

       5) număr minim de publicaţii: 10; 

       6) cunoştinţele de limba italiană, germană sau franceză / experienţa editorială constituie avantaje. 
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    IV.  Probe de selecţie: 

1.  Analiza dosarului candidatului (eliminatorie); 

2.  Interviu în limba italiană. 

 

V. Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfășurare a selecţiei: 

Nota minimă la fiecare probă: 8; 

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

Ierarhizarea candidatilor: conform mediei la probele 1 si 2. 

 

VI. Tematica: Semnificaţia, rolul diferenţei de sex în evul mediu. Modalităţi de interpretare a 

fenomenului îngemănării în evul mediu.   

 

       VII. Bibliografia:  

1. Joan Cadden, The Meaning of Sex Difference in the Middle Ages: Medicine, Science and Culture, 

Cambridge: Cambridge University Press, 1993; 

2. Claude Kappker, Monstres, demons et merveilles à la fin du Moyen Age, Paris: Payot, 1980;  

3. David Williams, Deformed Discourse: The Function of the Monster in Mediaeval Thought and 

Literature, Montreal-Kingston: McGill-Queen’s University Press, 1996.   

 

 

RECTOR 

Acad. Prof. Dr. Ioan-Aurel POP                                                                                                              

 

                                                                                                                                               Întocmit 

                                                                                                                                                          Director proiect 

                                                                                                                                                   Dr. Gabriella Zuccolin 

 

 


