
ANEXA Nr. 4 
 

INFORMAȚII PUBLICE PRIVITOARE LA CONCURSURI 

Denumire câmp Descriere 
Universitatea UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA 
Facultatea Institutul STAR-UBB 
Departamentul Institutul STAR-UBB 
Poziția în statul de funcții 17 
Funcția Cercetător Științific III (CS III) 
Disciplinele din încărcătura postului/ 
ariile de cercetare, așa cum figurează în 
statul de funcții 

Cercetare fundamentală/exploratorie/dezvoltare/inovare în 
domeniul studii iudaice paleografie: istoria filosofiei 
medievale și paleografie iudaică 

Domeniul științific Filosofie 
Descrierea postului scos la concurs CS III – poz. 17, Institutul de Studii Avansate în Știință și 

Tehnologie (STAR-UBB). Descrierea postului scos la concurs: 
Cercetător științific de gradul III, poziția nr. 17, 8 ore/zi, perioadă 
determinată, cercetare axată pe domeniul studii iudaice 
paleografie: istoria filosofiei medievale și paleografie iudaică. 
Raportat la cerințele postului, se menționează condițiile pe care 
trebuie să le întrunească candidații: Pentru toate funcțiile de 
cercetare ocupabile pe durată nedeterminată este obligatorie 
deținerea diplomei de doctor în domeniul postului pentru 
ocuparea căruia se candidează. Candidații la ocuparea unui post 
vacant trebuie să aibă palmaresul științific în concordanță cu 
domeniul științific specificat și descrierea postului pentru care 
candidează, respectiv cu specializarea în cercetare prevăzută în 
anunțul concursului. Candidații trebuie să prezinte dovada că au 
îndeplinit standardele minimale naționale, precum și cele interne 
ale UBB cerute pentru poziția de CS III. Candidații trebuie să aibă 
publicații de înaltă calitate în aria de cercetare a postului scos la 
concurs. 

Atribuții Normă de cercetare 8 ore/zi; Cercetare fundamentală în ariile 
aferente postului; Diseminarea rezultatelor propriilor cercetări 
prin publicare în reviste științifice și volume; Elaborarea de 
propuneri de proiecte în cadrul competițiilor din diverse 
programe de finanțare; Participarea, cu comunicări științifice, la 
evenimente organizate în domeniu; Implicarea în formarea de 
specialiști, în rândul studenților, în domeniul cercetării, 
conducere lucrări de licență, disertații de masterat, lucrări de 
doctorat. 

Data și ora susținerii prelegerii/ probei 
orale 

27 ianuarie 2023, ora 12:00 

Locul susținerii prelegerii/ probei orale 
(adresa Facultății/ Institutului și sala) 

Institutul STAR-UBB, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, Sala de 
ședință a Rectoratului UBB (etajul I) 

Probele de concurs, data, ora și locul de 
susţinere a acestora(adresa Facultății/ 
Institutului și sala) 

Concursul constă în  

1. Evaluarea dosarului candidatului: 27 ianuarie, 2023, ora 
10.00- 



2. Prelegere: 27 ianuarie, 2023, ora 12.00 

Concursul se desfășoară la sediul Institutului STAR-UBB, str. M. 
Kogălniceanu nr. 1, etajul I. Pentru toate aceste posturi, în 
evaluare, dosarul candidatului, prezentând realizările 
profesionale ale acestuia contează în proporție de 75%, iar 
susținerea prelegerii publice/probei orale deține o pondere de 
25% din nota finală propusă prin referatul individual de apreciere 
întocmit de fiecare membru al comisiei de concurs. Candidații 
susțin o prelegere publică pe un subiect relevant pentru postul 
scos la concurs, ales de candidat din tematica anunțată. Durata 
minimă a probei orale/ prelegerii susținute de către candidat este 
de 30 de minute; proba conține în mod obligatoriu și o sesiune de 
întrebări din partea comisiei și/ sau a publicului.  

Tematica și bibliografia probelor de 
concurs 

Tematică: 
1. Istoriografia filosofiei iudaice medievale 
2. Geneza filosofiei iudaice în lumea islamică: Saadia Gaon 
3. Filosofia maimonidiană 
4. Fenomenul traducerilor arabo-ebraice și textele pseudo-
aristotelice 
5. Neoplatonism și iudaism: Solomon ibn Gabirol 
6. Controverse și cenzuri privind studiul filosofiei în mediul 
iudaic 
7. Reacții post-maimonidiene: Gersonide și raționalismul radical 
8. Anti-aristotelism iudaic: Hasdai Crescas 
9. Analiza paleografică: tipologii și sub-tipologii ale scriiturii 
ebraice (orientală, yemenită, sefardă, bizantină, italiană, 
ashkenadă; modul pătratic, non-pătratic și cursiv) 
10. Datarea manuscriselor prin metode tradiționale/digitale 
10. Elemente de codicologie: mise en page, mise en texte, natura 
suportului și a instrumentului de scris etc. 
11. Etapele producerii unei ediții critice 
 
Bibliografie: 
1. Daniel H. Frank, Oliver Leaman, History of Jewish Philosophy, 
Routledge, London-New York, 1997. 
2. Colette Sirat, A History of Jewish Philosophy in the Middle Ages, 
Cambridge University Press, Cambridge, 1985. 
3. Moses Maimonides, The Guide of the Perplexed, Vol. I, traducere, 
introducere şi note de Shlomo Pines, studiu introductiv de Leo 
Strauss, The University of Chicago Press, Chicago, 1963. 
4. Madeea Axinciuc, Profetul şi oglinda fermecată. Despre imaginaţie 
şi profeţie în Călăuza rătăciţilor de Moise Maimonide, ediţia a II-a, 
Polirom, Iaşi, 2017. 
5. Levi ben Gershom (Gersonides), The Wars of the Lord, vol. 1 
(Book One: Immortality of the Soul), trad. şi introd. de Seymour 
Feldman, The Jewish Publication Society of America, 
Philadelphia, 1984. 



6. Colette Sirat, Du scribe au livre. Les manuscrits hébreux au Moyen 
Âge, (C.N.R.S.) Paris, 1994. 
7. Colette Sirat, Hebrew Manuscripts of the Middle Ages, edited and 
translated by Nicholas de Lange, (Cambridge U. P.) Cambridge, 
2002. 
8. Malachi Beit-Arié, Hebrew Codicology. Historical and Comparative 
Typology of Hebrew Medieval Codices based on the Documentation of 
the Extant Dated Manuscripts Using a Quantitative Approach, ediție 
online. 
9. Beit-Arié M., Hebrew Manuscripts of East and West. Towards a 
Comparative Codicology, The Panizzi Lectures 1992, The British 
Library, London, 1992. 
10. Ada Yardeni, The Book of Hebrew Script. History, Palaeography, 
Script Styles, Calligraphy and Design, The British Library, London 
2002. 

Descrierea procedurii de concurs Evaluarea dosarelor candidaților se face prealabil prelegerii 
orale. Pentru fiecare candidat se alocă minim 30 de minute pentru 
prelegere care este urmată în mod obligatoriu de o sesiune de 
întrebări și discuții. 

Lista documente https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/posturi_vacante/posturi_did
actice_perioada_determinata 

Adresa unde se transmite dosarul de 
concurs 

Registratura Universității „Babeș-Bolyai”, (camera P20), str. M. 
Kogălniceanu nr. 1, Cluj-Napoca. 

 

INFORMAȚIILE REFERITOARE LA POSTURILE DE CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, 
PROFESOR UNIVERSITAR, CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL II ȘI CERCETĂTOR 
ȘTIINȚIFIC GRADUL I VOR FI REDACTATE ȘI ÎN LIMBA ENGLEZĂ, PRECUM ȘI ÎN 
LIMBA LINIEI DE STUDIU ÎN CADRUL CĂREIA SE SCOATE POSTUL LA CONCURS. 


