UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

NR. 13038/06.06.2018
ANUNŢ
privind ocuparea postului de
cercetător postdoctoral, cod COR 264312 vacant 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), (2017-2022), ctr.nr. IZ11Z0_166537, finanţat în cadrul
Programului PROMYS, director de proiect Dr Mădălina Chitez
I. Data, locul şi ora concursului:
Concursul va avea loc în data de 05.09.2018, între orele 10:00-17:00, la sediul central al
U.V.T., Timişoara, Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne,
Birou Proiect ROGER (etj. 5, cam. 507).
II. 1. Comisia de concurs:
 Dr. Mădălina Chitez – Preşedinte,
 Lector univ. dr. Claudia Doroholschi - Membru,
 Asist. univ. dr. Adrian Cintar – Membru,
 Dana Adriana Ehling, Departamentul Resurse Umane- Secretar.
2.





Comisia de contestaţie:
Conf. univ. dr. Valy Ceia – Președinte,
Conf. univ. dr. Loredana Pungă – Membru,
Asist. univ. dr. Cristina Baniceru – Membru,
Dana Adriana Ehling, Departamentul Resurse Umane- Secretar.

III. Dosarele de concurs se vor depune până în data de 15.08.2018, ora 16.00 sub forma de:
 dosar formal la Biroul Personal, etj. l, cam. 151, sediul central al U.V.T.
sau
 ca fișier online (către: madalina.chitez@e-uvt.ro; cu cc către resurseumane@e-uvt.ro)
Dosarul va conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
2. copia certificatului de naștere, copia actului de identitate sau orice alt document care
atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
4. curriculum vitae cu listă de publicații;
5. scrisoare de intenție adresată directorului de proiect;
6. doua scrisori de recomandare de la specialiști în domeniu.

Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, 300223 Timişoara, România
Tel: +40-(0)256-592.335
Email: resurseumane@e-uvt.ro

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

IV. Probele de concurs:
Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în 2 etape succesive, după cum urmează:
a) selecția dosarelor de înscriere;
b) interviul.
Fiecare probă este eliminatorie.
V. 1. Informaţii privind postul de cercetător postdoctoral din cadrul proiectului de cercetare
Academic genres at the crossroads of tradition and internationalization: Corpus-basedinterlanguage 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:
 Postul de cercetător postdoctoral din cadrul proiectului ROGER este subordonat directorului
de proiect;
 Durata și condițiile muncii: postul este pe perioadă determinată, începând cu 01.10.2018 – 2
ani, cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40
ore/săptămână în condiții normale de lucru;
 Perioada de probă este de maxim 30 zile conform legii;
 Concediul de odihnă şi durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile
Codului Muncii-republicat, şi a legilor speciale (dacă este cazul);
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 academica și lingvistica de corpus;
 Un contract de cercetare pe o perioada de 2 ani (cu afiliere la Departamentul de Limbi și
Literaturi Moderne al Facultății de Litere, Istorie si Teologie), normă de 100%, cu un
salariu atractiv (între 4000 si 4400 RON net);
 Spațiu de lucru în clădirea UVT;
 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.
VI. Condiţii de participare la concurs şi condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului:
 Studii de Doctorat în Domeniul Filologie, preferabil în disciplinele Limba Română sau
Limba Engleză;
 Experiență de cercetare în lingvistică sau lingvistică aplicată;
 Experiență în metodica și analiza datelor specifice disciplinei lingvistică de corpus;
 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
workshop-uri) 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.
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VII. Responsabilitățile și atribuțiile principale specifice postului ce se va scoate la concurs sunt
cele din fișa postului, după cum urmează:
 Desfășurarea de activități de 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 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;
 Se ocupă de crearea, procesarea si menținerea bazei de date ce va susține corpusul de
texte al proiectului ROGER;
 Contribuie la creșterea gradului de conștientizare a culturii manageriale în context
academic prin inițierea în management de cercetare, promovarea și prezentarea de bune
practici și idei de success naționale și internaționale ;
 Acordă servicii asistență în furnizarea de formare specifică privind conceptele, metodele
și tehnicile manageriale in context academic, noi soluții organizaționale, sisteme IT
pentru un management modern de cercetare, identificarea și accesarea surselor de
finanțare ;
 Acordă servicii de asistență în inițierea unor noi proiecte de cercetare;
 Acordă servicii de asistență în crearea unei rețele de învățare și cooperare pentru
transferul de bune practici în domeniul managementului de cercetare prin crearea unui
portal web si/sau a unei aplicații eLearning;
 Participă la diseminarea rezultatelor cercetării (prezentări la conferințe, simpozioane,
etc);
 Face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii
obiectivelor propuse;
 Răspunde de realizarea atribuțiilor de serviciu în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date;
 Constituie obligație de serviciu verificarea zilnică (cu excepţia concediului legal) a
corespondenţei electronice sosite pe adresa instituţională de e-mail;
 Constituie obligație de serviciu și sarcinile date de șeful ierarhic superior, legate de
specificul postului cu respectarea repartizării echitabile a sarcinilor între posturi;
 Informaţii suplimentare se obţin la Directorul de Proiect, Dr Mădălina Chitez, e-mail
madalina.chitez@e-uvt.ro.
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