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NR. 50590/14.10.2020 

 

 

ANUNŢ 
 

DE SELECȚIE ECHIPĂ PROIECT 

ACADEMIC GENRES AT THE CROSSROADS OF TRADITION AND 

INTERNATIONALIZATION: CORPUS-BASED-INTERLANGUAGE RESEARCH ON 

GENRE USE IN STUDENT WRITING AT ROMANIAN UNIVERSITIES (ROGER), (2017-

2022), CTR.NR. IZ11Z0_166537, FINANŢAT ÎN CADRUL PROGRAMULUI PROMYS, 

DIRECTOR DE PROIECT DR MĂDĂLINA CHITEZ 

 

 

Universitatea de Vest din Timișoara anunță:  

Organizarea unei proceduri de selecție a echipei de proiect pentru proiectul finanțat din fonduri 

Swiss National Science Foundation, programul PROMYS, intitulat „Academic genres at the 

crossroads of tradition and internationalization: Corpus-based interlanguage research on genre 

use in student writing at Romanian universities – ROGER” (https://roger.projects.uvt.ro/), în 

desfășurare la Facultatea de Litere, Istorie si Teologie, cod proiect IZ11Z0_166537.  

 

Aria tematică: Lingvistică Aplicată 

 

Obiectivul general al proiectului: Proiectul dorește să dezvolte o metodologie nouă, bazată pe 

instrumente de analiză ale lingvisticii de corpus, pentru descrierea și evaluarea genurilor 

academice folosite de studenții din universitățile românești, dintr-o perspectivă contrastivă: 

genuri academice scrise în limba română versus genuri academice scrise în limba engleză.  

 

Posturile pentru care se realizează selecția:  

1. Asistent de cercetare – Nivel Master (3 poziții) – normă de 50% fiecare 

2. Specialist IT (specializare procesare de limbaj natural) (1 poziție) – normă de 30% 

 

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ 

Candidatura (în limba română sau engleză) va conține următoarele: 

 Scrisoare de intenție 

 CV (cu portofoliu științific, dacă este cazul) 

 Copie după cartea de identitate 
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CALENDARULUL DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIE 

NR. 

CRT. 

ETAPA TERMENE LOCAȚIA 

1. Depunerea dosarelor 

 

15.10.2020, ora 9:00 – 

20.10.2020, ora 12:00 

 

Online la adresa  

roger.projects@e-uvt.ro, cu 

mențiunea „Dosar candidatură post 

denumirea postului”  

2. Perioada de evaluare a 

dosarelor și realizare 

interviu 

22.10.2020 Interviul va avea loc în intervalul 

10:30 – 16:30. Programarea 

candidaților va fi comunicată prin e-

mail 

3. Afișarea rezultatelor 22.10.2020,  

ora 18:00 

Rezultatele vor fi comunicate 

candidaților prin e-mail 

4. Perioada contestațiilor 23.10.2020,  

intervalul 09:00-12:00 

Online la adresa  

roger.projects@e-uvt.ro, cu 

mențiunea „Contestație concurs post 

denumirea postului” 

5. Afișarea rezultatelor 

finale 

24.10.2020 

 

Rezultatele vor fi comunicate 

candidaților prin e-mail 

 

DESCRIEREA DETALIATĂ A POSTURILOR VACANTE 

 

Informaţii privind posturile vacante din cadrul proiectului de cercetare Academic genres at the 

crossroads of tradition and internationalization: Corpus-based-interlanguage research on genre 

use in student writting at Romanian universities (ROGER), (2017-2022), ctr.nr. IZ11Z0_166537, 

finanţat în cadrul Programului PROMYS, director de proiect Dr Mădălina Chitez: 

 

1. Asistent de cercetare – Nivel Master (3 poziții) – normă de 50% fiecare 

 Durata și condițiile muncii: postul este pe perioadă determinată, începând cu 01.11.2020 – 
12 luni, cu normă de 50%, durata timpului de lucru fiind de 4 ore/zi;  

 Perioada de probă este de maximum 30 zile, conform legii; 
 
Oferta: 

 Posibilitatea de dezvoltare academică prin includerea într-o rețea de cercetare internațională, 
realizarea de publicații și acumularea de experiență de cercetare în domenii inovative ca 
scrierea academică și lingvistica de corpus; 

 Un contract de cercetare pe o perioada de 1 an (cu afiliere la Departamentul de Limbi și 
Literaturi Moderne al Facultății de Litere, Istorie și Teologie), normă de 50%, cu un salariu 
atractiv (1800 RON brut); 

 Spațiu de lucru în clădirea UVT (online în perioada de restricții legate de pandemie); 
 Program flexibil de lucru; 
 Echipament modern de lucru; 
 Posibilitatea de a participa la conferințe si stagii de cercetare în străinătate finanțate din 

bugetul proiectului; 
 Posibilitatea de angajare pe lungă durată în cazul achiziționării de proiecte de cercetare 

suplimentare. 

 
 

Condiţii de participare la concurs şi condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului: 
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 Studii de Licență în Domeniul Filologie, preferabil în disciplinele Limba Română și/sau 
Limba Engleză; 

 Experiență de cercetare în lingvistică sau lingvistică aplicată; 

 Interes și deschidere pentru realizarea de studii și publicații pe teme lingvistice (cu focus pe: 
lingvistica de corpus și scrierea academică); 

 Disponibilitatea de a oferi sprijin echipei ROGER în diverse activități legate de proiect (de 
ex.: administrare date, administrare buget, redactare rapoarte de lucru, activități de predare 
workshopuri) sau activități conexe proiectului (de ex.: scrierea de noi cereri de proiecte, 
organizarea de evenimente științifice); 

 Un avantaj: experiență în echipe de cercetare internaționale sau studiu/cercetare în 
străinătate; 

 Dezirabil: cunoștințe solide de limba engleză (nivel C1). 

 

Responsabilitățile și atribuțiile principale specifice postului ce se va scoate la concurs sunt cele 

din fișa postului, după cum urmează:  

 Desfășurarea de activități de asistență în cercetare fundamentală în vederea atingerii 

obiectivelor proiectului oferă ajutor directorului de proiect în conceperea, elaborarea și 

definirea unor modele conceptuale și teorii cu scopul de a contribui, prin noi cunoștințe, 

la dezvoltarea domeniilor de cercetare reprezentate de proiectul de cercetare; 

 Desfășurarea de activități de asistență în cercetare aplicată, specifice domeniilor de 

activitate reprezentate de proiect, în vederea atingerii obiectivelor proiectului oferă ajutor 

directorului de proiect în realizarea unor studii si analize de caz, elaborarea si testarea 

unor noi metodologii de cercetare; identificarea și exemplificarea de soluții de 

implementare ale metodologiilor dezvoltate în cadrul proiectului; 

 Ajută la crearea, procesarea si menținerea bazei de date ce va susține corpusul de texte al 

proiectului ROGER; 

 Acordă servicii de asistență în inițierea unor noi proiecte de cercetare; 

 Participă la diseminarea rezultatelor cercetării (prezentări la conferințe, simpozioane, 

etc); 

 Informaţii suplimentare se obţin la Directorul de Proiect, Dr Mădălina Chitez, e-mail 

madalina.chitez@e-uvt.ro. 

 

2. Specialist IT (specializare procesare de limbaj natural) (1 poziție) – normă de 30%. 

Durata și condițiile muncii: postul este pe perioadă determinată, începând cu 01.11.2020 – 12 

luni, cu normă de 30%, durata timpului de lucru fiind de 53 ore/lună;  
 Perioada de probă este de maximum 30 zile, conform legii; 

 
Oferta: 

 Posibilitatea de dezvoltare academică prin includerea într-o rețea de cercetare internațională, 
realizarea de publicații și acumularea de experiență de cercetare în domenii inovative ca 
lingvistica de corpus; 

 Un contract de cercetare pe o perioada de 1 an (cu afiliere la Departamentul de Limbi și 
Literaturi Moderne al Facultății de Litere, Istorie și Teologie), normă de 30%, cu un salariu 
atractiv (3900 RON brut); 

 Spațiu de lucru în clădirea UVT (online în perioada de restricții legate de pandemie); 
 Program flexibil de lucru; 
 Echipament modern de lucru; 
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 Posibilitatea de a participa la conferințe si stagii de cercetare în străinătate finanțate din 
bugetul proiectului; 

 Posibilitatea de angajare pe lungă durată în cazul achiziționării de proiecte de cercetare 
suplimentare. 

 

Condiţii de participare la concurs şi condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului: 

 Studii de Master / Doctorat în Domeniul IT; 

 Experiență de cercetare în domenii interdisciplinare ; 

 Interes și deschidere pentru realizarea de studii și publicații pe teme lingvistice (cu focus pe: 
lingvistica de corpus); 

 Un avantaj: experiență de lucru cu metode de procesare de limbaj natural; 

 Dezirabil: cunoștințe solide de limba engleză (nivel B2). 

 

Responsabilitățile și atribuțiile principale specifice postului ce se va scoate la concurs sunt cele 

din fișa postului, după cum urmează:  

 Asistență tehnică necesară desfășurării activităților de cercetare fundamentală în vederea 

atingerii obiectivelor proiectului; 

 Asistență tehnică necesară desfășurării activităților de cercetare aplicată, specifice 

domeniilor de activitate reprezentate de proiect, în vederea atingerii obiectivelor 

proiectului; 

 Ajută la menținerea bazei de date ce va susține corpusul de texte al proiectului ROGER; 

 Acordă servicii de asistență în inițierea unor noi proiecte de cercetare; 

 Participă la diseminarea rezultatelor cercetării (prezentări la conferințe, simpozioane etc); 

 Informaţii suplimentare se obţin la Directorul de Proiect, Dr Mădălina Chitez, e-mail 

madalina.chitez@e-uvt.ro. 

 

 

 

Date de contact:  

Tel: 0256 592 741 

E-mail: roger.projects@e-uvt.ro; madalina.chitez@e-uvt.ro  

 

 

Director ROGER, 

Dr. Mădălina Chitez 
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CRITERII DE EVALUARE ȘI MODALITATEA DE IERARHIZARE A 

CANDIDATURILOR 

 

 

Candidații pentru posturile pentru care se realizează selecția în cadrul proiectului finanțat din 

fonduri Swiss National Science Foundation, programul PROMYS, intitulat „Academic genres at 

the crossroads of tradition and internationalization: Corpus-based interlanguage research on 

genre use in student writing at Romanian universities – ROGER” (https://roger.projects.uvt.ro/), 

vor fi evaluați în funcție de următoarele criterii: 

 

Criterii de selecție* Punctaj maxim 

Evaluarea dosarelor de candidatură 50 de puncte 

Interviu 50 de puncte 

 

*Eligibilitatea candidaților reprezintă un criteriu eliminatoriu. Candidații care nu îndeplinesc 

condițiile specifice formulate nu vor fi selectați pentru etapa interviului. 

 

 

Director ROGER, 

Dr. Mădălina Chitez 

 
 
 
 




