
UBB anunţă 16 posturi disponibile în cadrul proiectului Marie Curie ITN 

„Răspunsuri socio-economice şi politice cu privire la polarizarea regională în Europa 

Centrală şi de Est” (RegPol
2
) 

 

 

În cadrul proiectului Marie Curie ITN „Răspunsuri socio-economice şi politice cu 

privire la polarizarea regională în Europa Centrală şi de Est” (RegPol
2
) sunt disponibile 13 

posturi pentru cercetători începători  (early stage researcher, doctorat)  şi 3 posturi pentru 

cercetători cu experienţă (experienced researchers, post-doc). Proiectul vizează candidaţi 

extrem de motivați pentru 13 posturi ESR (36 luni), cu data de începere 1 septembrie 2014 și 

3 poziții ER (10 luni), cu data de începere 1 iulie 2014.  Durata proiectului: Ianuarie 2014 – 

Decembrie 2017, iar data limită de aplicare este 18 februarie 2014. Pentru completarea 

formularului de înscriere accesaţi: http://www.regpol2.eu/application-form/.  

Interviurile vor avea loc în PRAGA spre finalul lunii martie. Ţările gazdă unde se pot 

ocupa aceste posturi sunt: Cehia (Praga), Estonia (Tartu), Germania (Leipzig, Potsdam), 

România (Cluj-Napoca), Slovacia (Bratislava), Ungaria (Békéscsaba). 

Proiectul RegPol
2
 este coordonat de Institutul Leibniz de Geografie Regională, care se 

concentrează pe noi modele de deosebiri între regiunile puternic capitalizate şi restul ţărilor 

din centrul şi estul Europei (CEE). La nivelul Uniunii Europene există o cerere mare pentru 

profesionişti capabili de implicaţiile acestor plobleme. 

RegPol
2
 este un ITM (Initial Training Network), fondat de Comisia Europeană, aflat la 

al 7-lea program-cadru, care pregăteşte 16 tineri cercetători pentru o carieră în mediul 

academic, administraţiei publice, ONG-uri şi sectorul privat.  

Aplicanţii vor avea ocazia unică de a lucra în echipe interdisciplinare și 

multinaționale, cu legături excelente la rețelele naționale și internaționale de cercetare.  

Detalii suplimentare referitoare la cele 16 posturi disponibile în cadrul proiectului 

Marie Curie ITN “Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in 

Central and Eastern Europe” (RegPol²) puteţi găsi accesând următoarele linkuri:  

http://www.ifl-leipzig.de/en/about-us/jobs-education/job-offer/detail/article/13-early-

stage-researcher-esr-phd-and-3-experienced-researcher-er-postdoc-positions-open-in-th.html 

şi http://www.regpol2.eu/.  
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