Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs
postul temporar vacant de cercetător ştiinţific, jumătate de normă (cu posibilitatea de prelungire),
în domeniul lingvistică specializarea lexicografie informatizată, în cadrul Institutului de
Filologie Română „A. Philippide”, departamentul de lexicologie – lexicografie.
Condiţii specifice:
- de studii: studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul informatic
sau master în lingvistică computațională;
- experienţă profesională: activitate de cercetare în specialitate sau în învăţământul
superior de cel puţin 2 ani sau de cel puţin 4 ani în alte activităţi.
Concursul se va desfăşura în perioada 01-02.11.2018, ora 10.00, la sediul Institutului de
Filologie Română „A. Philippide” şi va consta în analiza dosarului de înscriere la
concurs, verificarea îndeplinirii condiţiilor, o probă scrisă și o probă orală.
Dosarul pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de cercetător
ştiinţific, cu jumătate de normă, va conţine următoarele documente:
 Cererea candidatului adresată conducerii Filialei din Iaşi a Academiei Române, prin care
solicită înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific, temporar
vacant, cu jumătate de normă, avizată juridic şi aprobată de preşedintele Filialei, înregistrată
în termenul legal de înscriere, semnată de candidat şi datată;
 Asumarea răspunderii, scrisă de mână de candidat, în care se afirmă că datele din dosar se
referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând consecinţele
declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 Lista de lucrări a candidatului. Lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din
cel puţin 5 lucrări reprezentative.
 Curriculum vitae (semnat de candidat pe fiecare pagină şi datat);
 Adeverinţa de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se
evidenţiază traiectoria profesională - perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în
învăţământul superior/cercetare ştiinţifică/alte activităţi, precum documentele care să ateste,
dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior sau de cercetare în ţară ori
străinătate;
 Copii legalizate de pe:
- actele de studii : diploma de studii universitare şi foaia matricolă, diploma de bacalaureat, alte
diplome şi certificate, după caz;
- actele personale : certificat de naştere, cartea de identitate şi certificat de căsătorie, după caz;
 Cartea de muncă şi extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 Adeverinţă medicală.
Pentru orice alte informaţii vă rugăm să ne scrieţi pe adresa gabihaja@gmail.com
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Direcţii actuale în domeniul lexicografiei informatizate
Lexicografia academică românească. Dicţionarele limbii române în contextul creării
instrumentelor şi resurselor electronice
Informatizarea Dicţionarului limbii române (DLR)
Modele conceptuale de baze de date.
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