Condiții de înscriere la concurs:
Candidații care participă la concursul pentru ocuparea postului de asistent de cercetare
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a.
b.
c.
d.

doctorat în științe umaniste sau sociale;
experiență de lucru în proiecte de cercetare;
cunoștințe de operare / programare pe calculator (Microsoft Office nivel avansat);
cunoașterea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) a cel puțin unei limbi străine de
circulație internațională.

Fișa postului:
- realizează documentarea necesară în cadrul procesului de elaborare a studiilor de
cercetare, conform obiectivelor cercetării;
- participă la întocmirea bibliografiilor necesare realizării proiectelor de cercetare;
- arhivează documentația obținută în urma cercetării;
- participă la catalogarea patrimoniului și realizarea de expoziții în cadrul MUB;
- participă la organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice ale MUB;
- participă la conferințe și colocvii;
- cunoaște și respectă patrimoniul MUB;
- se preocupă de perfecţionarea pregătirii individuale şi metodologice;
- colaborează cu ceilalți angajați;
- realizează rapoarte de activitate anuale;
- răspunde de îndeplinirea legală și la timp a tuturor sarcinilor prevăzute în fișa postului,
precum și a celor trasate prin dispozițiile superiorului ierarhic, la standardele cantitative și
calitative solicitate;
- cunoaște, aplică și respectă normele, procedurile și regulamentele interne, precum și
dispozițiile legale incidente;
- răspunde de utilizarea judicioasă a resurselor materiale pe care instituția i le pune la
dispoziție, exclusiv în interesul serviciului;
- păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor la care are acces în cadrul
serviciului;
- manifestă loialitate față de instituție și nu face aprecieri defăimătoare la adresa acesteia
sau a angajaților săi;
- participă la acțiuni interne / externe prevăzute de legislația în vigoare referitoare la
prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.

Concursul:
Probă scrisă
Probă orală (interviu)

Bibliografie:
- Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată în 2014
- Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată
în 2008
- http://publicus.culture.hu-berlin.de/umac/index
- Ovidiu Bozgan, Universitatea din București (1864-1990), București, 1990.
- Istoria Universității din București, vol. I, redactor responsabil Ion Ionașcu, București,
1977.
- Ioan Opriș, Muzeosofia, București, 2006.
- Ioan Opriș, Transmuseographia, București, 2003.
- Hilde de Ridder Sygmoeus (ed.), A history of the university in Europe, Cambridge
University Press, 1992.
- Universitatea din București, 1864-2014, coord. Ovidiu Bozgan și Bogdan Murgescu,
cuvânt înainte Mircea Dumitru, București, Ed. Universității din București, 2014.
Comisia de concurs:
Președinte: prof.univ.dr. Liviu Papadima - Prorector
Membru: conf.univ.dr. Florentina Nițu - Decan
Membru: lect.univ.dr. Gheboianu Matei
Secretar: adm. patrimoniu Filip Eleonora
Comisia de soluționare a contestațiilor:
Președinte: prof.univ.dr. Laurențiu Vlad - Prorector
Membru: lect.univ.dr Sora Andrei
Membru: conf.univ.dr. Gudin Cristina
Secretar: adm. patrimoniu Filip Eleonora

