Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu anunţă organizarea concursului privind ocuparea a
două posturi de Asistent cercetare științifică, posturi vacante în cadrul proiectului cu cod PN-IIIP4-ID-PCCF-2016-0131, nr. contract PCCF 1/2019, având titlul „Limbă şi cultură germană în
România (1918-1933). Realităţi „post-imperiale“, discurs public şi cîmpuri culturale“:
Asistent cercetare științifică - Membru-Doctorand – Filolog 2 posturi
Norma de lucru: (2ore/zi),
Perioada angajării : determinată 01.04.2021 – 31.12.2022
Data la care are loc interviul: 1.03.2021
Ora: 10:00
Locul desfăşurării concursului: online
I. Dosarele de concurs se depun în perioada 08.02.2021 - 22.02.2021 la adresa
germanistik@uaic.ro (originalele de vor depune ulterior anunțării rezultatelor)
II. Conţinutul dosarului de candidatură:
- cerere de înscriere la concurs;
- copia documentului care atestă identitatea;
- curriculum vitae în format Europass;
- adeverință medicală;
- copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor (diplomă de licență, diplomă de
masterat, diplomă de doctor) și efectuarea unor specializări;
- documente care atestă experiența profesională solicitată pentru ocuparea postului;
- alte documente considerate relevante (un atestat de cunoaștere a limbii germane, dacă este
cazul);
- lista lucrărilor publicate.
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III. Condiţii specifice pentru ocuparea postului:
- titlul de doctor în Filologie
- experiență și competențe în domeniul istoriei culturii germane
- număr minim de publicații: 5
- cunoașterea limbii germane
IV. Probe de selecţie:
- evaluarea dosarelor candidaţilor (eliminatorie);
- interviu.
V. Alte condiţii de selecţie şi condiţii de desfăşurare a selecţiei:
- competenţe în problematica istoriei culturii germane pe teritoriul actual al României
VI. Tematica:
1) Cultura și literatura germană în perioada 1918-1933. Confruntări ideologice
2) Cultura regională de limbă germană în România (Transilvania, Banat, Bucovina, Basarabia)
VI. Bibliografie
Deutsche Literatur in Schlaglichtern, hrsg. von Bernd Balzer und Volker Mertens.
Mannheim/Wien/Zürich: Meyers Lexikonverlag 1990.
Die Rumäniendeutsche Literatur in den Jahren 1918-1944, red. Von Joachim Wittstock und
Stefan Sienerth. Bukarest: Kriterion 1992.
Vasile Ciobanu, Identitatea culturală a germanilor din România în perioada interbelică,
Bucureşti:: Ed. Muzeului Literaturii Române 2013.
VII. Persoană de contact pentru detalii concurs: Prof. Dr. Andrei Corbea-Hoisie – Director de
proiect/ Conf. Dr. Ion Lihaciu – Membru proiect, adresă e-mail: corbea.hoisie@gmail.com,
lihaciu@uaic.ro
DIRECTOR,
Prof. Univ. Dr. Rudolf Gräf
Intocmit
Director proiect
Prof. Univ. Dr. Andrei Corbea-Hoisie
2

