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Investeşte în  oameni! 
 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere 
Domeniul major de intervenţie 1.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării 
Titlul proiectului: Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de 
studii şi cercetare postdoctorală  
Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104 

               Beneficiar: Academia Română 
 

ANUNŢ LANSARE COMPETIŢIE 

COMPETIŢIE SELECŢIE CERCETĂTORI POSTDOCTORANZI 

- domeniul cercetării interdisciplinare - 

NOIEMBRIE 2011 

Universitatea „Babeş-Bolyai” prin Departamentul de Cercetare  şi Management de Programe anunţă 
lansarea competiţiei de selecţie a cercetătorilor postdoctoranzi ce vor sprijiniţi în cadrul proiectului 
Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea  şi 
implementarea  programului de studii şi cercetare postdoctorale, cod contract POSDRU 
89/1.5/S/61104.  

Proiectul este finanţat prin Fondul Social European şi din alocări de la bugetul de stat prin Programul 
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  şi este implementat de un consorţiu  
format din 12 parteneri naţionali şi internaţionali cu începere de la 01 aprilie 2010. Liderul de 
parteneriat este Academia Română, Universitatea Babeş-Bolyai fiind Partenerul nr. 8 în cadrul 
consorţiului constituit. Mai multe detalii despre proiect pot fi consultate pe pagina de internet a 
acestuia localizată la adresa www.postdocssu.acad.ro. 

În cadrul competiţiei ce face obiectul prezentului anunţ sunt scoase la concurs un număr total de 3 
locuri de bursă POSDRU distribuite după cum urmează:  

Domeniu INTERDISCIPLINAR vizând studiul şi conservarea patrimoniului cultural şi de artă prin 
analize biologice, fizice  şi chimice ce se vor desfăşura în principal la nivelul Institutului de Cercetări 
Interdisplinare în Bio-Nano-Ştiinţe (ICI-BNS) – 3 locuri a câte 12 luni. Profilul candidaţilor 
ideali este prevăzut în descrierea Temei de cercetare interdisciplinară.    
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Competiţia este organizată în cadrul temei enunţate, iar documentele de competiţie se găsesc publicate 
pe site-ul UBB la secţiunea  
http://www.ubbcluj.ro/ro/programe_academice/post_doctorat/postdoc_socioumaniste.html şi pe 
adresa de internet a proiectului, în secţiunea dedicată UBB, la adresa 
http://www.postdocssu.acad.ro/parteneri/partener8.php. 

Documentele competiţiei sunt următoarele:  

I. Informaţii şi materiale generale  

• Anunţ competiţie  

• Calendarul competiţiei   

• Regulament general  

• Formular Dosar de candidatură   

II. Prevederi specifice  

• Set specific cerinţe Partener 8 – Universitatea Babeş-Bolyai  

III. Teme de cercetare  

• Tema de cercetare interdisciplinară   

Dosarele de candidatură  se  vor  depune  atât  în  format  hârtie la Registratura Generală a Universităţii 
Babeş-Bolyai (str. M. Kogălniceanu nr. 1, Cluj-Napoca) cât şi în format electronic (scanat, un singur 
document .pdf, care va conţine toate piesele din dosarul de candidatură) la adresa de email a 
proiectului postdoc61104@ubbcluj.ro.   

În urma finalizării competiţiei vor fi semnate contracte de cercetare postdoctorală prin care 
candidaţilor selectaţi le va fi acordat un sprijin financiar în cuantum de 4000 de lei/lună timp de 12 
luni, precum şi posibilitatea de a efectua un stagiu de cercetare la o instituţie de prestigiu dintr-o ţară 
membră UE (diferită de România) pentru o perioadă de 3 luni, timp în care sprijinul financiar va fi 
suplimentat la un cuantum de 6000 de lei/lună.  

Pentru detalii suplimentare privind competiţia puteţi contacta echipa de implementare a proiectului de 
la nivelul UBB la  adresa de email a proiectului postdoc61104@ubbcluj.ro. 
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