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ANUNȚ
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecție în vederea
ocupării, în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0208 cu titlul: “Dezvoltarea
capacității de cercetare a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău prin
consolidarea infrastructurii, colaborare și abordarea unor tematici multidisciplinare
(acronim: UBc-ConCoRD)”, a următoarelor posturi vacante:
 două posturi Tester aplicație „Baza de date a cercetării UBc” (studenți ai
Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău);
Condiții pentru posturile de Tester aplicație „ Baza de date a cercetării
UBc”:
Perioada angajării: determinată, octombrie-decembrie 2022.
Remunerarea: conform bugetului aprobat de finanțator și legislației în
vigoare.
Condiții minime:
 să fie student al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău;
 să fi participat la stagii de practică/internship pe perioada studiilor deja
parcurse;
Date privind selecția:
Depunerea dosarelor: până pe data de 06.10.2022, ora 10:00, la Serviciul
Resurse Umane si Salarizare, camera D118.
Afișarea dosarelor admise la selecție: până pe data 07.10.2022, ora 10:00.
Contestații referitoare la selecția dosarelor se pot depune până pe data de
10.10.2022, ora 10:00.
Soluționarea contestațiilor referitoare la selecția dosarelor se afișează în data
de 10.10.2022, ora 15:00.
Conținutul dosarului:
 Cerere de înscriere la selecție, adresată domnului rector;
 Curriculum vitae, cu precizarea activităților extracurriculare;
 Adeverință de student la UBc;
 Copia cărții de identitate.
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Data și locul de desfășurare a selecției: 13.10.2022, ora 10:00, la
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, corpul D. Afișarea rezultatelor se va
face pe data de 13.10.2022, ora 14:00. Contestațiile se pot depune până pe data de
14.10.2022, ora 10:00. Soluționarea contestațiilor și rezultatele finale ale selecției
personalului în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0208 se vor afișa în data de
14.10.2022, până la ora 15.00.
Probele și modalitățile de selecție: Selecția va consta în analiza dosarelor
candidaților.
Persoana de contact: Prof. univ. dr. Elena Nechita
Telefon: 0234542411/0234576956
e-mail: enechita@ub.ro.

Rector,
Prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky

Director proiect,
Prof. univ. dr. Elena Nechita
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