MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE
DECANAT

APEL LA CANDIDATURI
BURSĂ POSTDOCTORALĂ
Facultatea de Litere, Istorie si Teologie lansează competiția de selecție a candidaturilor pentru obținerea
unei burse postdoctorale de cercetare științifică în cadrul proiectului de cercetare Academic genres at
the crossroads of tradition and internationalization: Corpus-based interlanguage research on genre use
in student writing at Romanian universities – ROGER (roger.projects.uvt.ro).
Activitatea de cercetare se va desfășura în Timișoara.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
Bursa postdoctorală de 12 luni este destinată tinerilor cercetători performanți din domeniile disciplinare
acoperite de Facultatea de Litere, Istorie si Teologie. Candidații la bursa pentru tineri cercetători trebuie
să aibă deja titlul de doctor, obținut cu maximum 3 ani înaintea termenului pentru depunerea aplicației
și să fi făcut deja dovada capacității de a lucra cu succes ca cercetători autonomi.
Cunoașterea limbilor engleză sau germană este dezirabilă.

CONDIŢII GENERALE
Numărul burselor alocate: 1
Bursă lunară: 1000 lei
Durata: 12 luni
Începerea activității de cercetare: 01.10.2018
Sursa de finanțare: veniturile proiectului ROGER
DOSARUL DE CANDIDATURĂ
Candidatura va fi redactată în limba română și va conține următoarele:

•
•
•
•

CV și portofoliu științific;
Adeverință de susținere a doctoratului sau copie după diploma de doctor;
Recomandarea a cel puțin unei personalități în domeniu;
Propunere proiect de cercetare (2 pagini) pe o temă conexă proiectelor de cercetare în derulare
la Facultatea de Litere, Istorie si Teologie.

PROCEDURA DE SELECȚIE
Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului HCA, nr. 4 /
12.10.2017, și constă în:
- verificarea criteriilor de eligibilitate;
- analiza dosarului de candidatură.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
FACULTATEA DE LITERE, ISTORIE ŞI TEOLOGIE
DECANAT
CALENDARUL DE ÎNSCRIERE
Depunerea dosarelor:
11.06.2018, ora 9:00 – 18.06.2018, ora 12:00
Anunțarea candidaților înscriși la concurs:
18.06.2018, ora 14:00
Selecția dosarelor:
25.06.2018
Anunțarea rezultatelor:
25.06.2018, ora 14:00
Contestații:
26.06.2018, între orele 9:00 – 12:00
Rezolvarea contestațiilor și anunțarea rezultatelor finale:
27.06.2018, ora 16:00

Prodecan,
Conf. univ. dr. Valy Ceia
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Director ROGER,
Dr. Mădălina Chitez

