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Universitatea Babeş-Bolyai, anunţă organizarea concursului privind ocuparea postului
de asistent de cercetare științifică, vacant în cadrul proiectului cu cod PN-III-P1-1.1-TE-20161324, nr. contract 79/2018, având titlul Noi compozite multifuncționale cu aplicații în ingineria
tisulară:
Asistent de Cercetare Știinţifică (doctorand)- 1 post
Norma de lucru: (5 ore/zi),
Perioada angajării : determinată 1 august 2018 – 30 aprilie 2020
Data la care are loc selecţia: 23 iulie 2018
Ora: 10:00
•

Locul desfășurării concursului: Institutul de Cercetări Interdisciplinare in Bio-NanoȘtiințe, str. Treboniu Laurian nr.42, RO-400271, Cluj-Napoca (sala seminar).

I.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 16 iulie 2018, ora: 12:00 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
- copie dupa adeverință care atestă înscrierea într-un program de studii doctorale în domeniul
medicină veterinară;
- curriculum vitae;
- copii ale diplomei de bacalaureat, diplomei de licenţă şi diplomei de masterat (după caz)
- lista lucrărilor publicate în domeniu cu specificarea factorului de impact si al numărului de citări
pentru fiecare lucrare;
III.

Condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Asistent de Cercetare
Științifică (doctorand):

1) absolvirea de studii superioare cu examen de licenţa în medicină veterinară, doctor medic
veterinar, doctorand într-un program de studii doctorale în domeniul medicină veterinară;
2) experientă şi competenţe în domeniu. Avantaj experiența în aplicații in vivo.
3) cunoștințe bune de limba engleză scris, vorbit, citit
4) Probe de selecţie:
a) Analiza dosarului candidatului (eliminatorie);
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b) Interviu ce consta in prezentarea in Power Point a activității de cercetare desfășurate până în
prezent și evaluarea cunostințelor în domeniu. Avantaj experiența în aplicații in vivo.
IV.

Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfășurare a selecţiei:

Nota minimă la fiecare probă: 9
Modul de calcul al notei finale: media notelor la probele a și b
Ierarhizarea candidaților: conform mediei la probele a și b
V.

Tematica: Aplicații in vivo a compozitelor sticlă-polimer.

VI.
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VII.
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