Traducere in limba romana
Buletin informativ
Data publicării:19 Octombrie 2011
Proiect: – Ghidul European al locurilor de muncă Bulgaria-Romania
Codul MIS ETC: 626 Program: Romania-Bulgaria Programul de Cooperare Transfrontalieră 2007-2013
Emis de catre: ARIES-Oltenia, Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software, Filiala Oltenia
Adresa: 12, Strada Stefan cel Mare, 200130, Craiova, Romania, Tel/fax:+40 251 418882,
E-mail: office@ipacv.ro; Website: www.aries-oltenia.ro
Job-uri UE SESAR. Întreprinderea comună SESAR
Întreprinderea comună SESAR, http://www.sesarju.eu
Expert naţional detaşat (M/F), Expert ConOps & Validare, Termen limita: 31/10/2011, Locatia: Bruxelles, Belgia
Mai multe informatii : http://www.sesarju.eu/about/jobs
Expert naţional detaşat (M/F), Manager de Program WP-C. Termen limita: 31/10/2011, Locatia: Bruxelles, Belgia
Mai multe informatii: http://www.sesarju.eu/about/jobs
Expert detaşat din cadrul Membrului SJU (M/F), Sef Validare & Verificare, Termen limita: 31/10/2011, Locatia:
Bruxelles, Belgia Mai multe informatii: http://www.sesarju.eu/about/jobs
Expert detaşat din cadrul Membrului SJU (M/F), Sef ConOps, Termen limita: 31/10/2011, Locatia: Bruxelles, Belgia
Mai multe informatii: http://www.sesarju.eu/about/jobs
Agent Temporar (M/F), Şef al Departamentului de Comunicare, Gradul: AD 10, Termen limita: 15 Octombrie 2011,
Bruxelles, Belgia Mai multe informatii: http://www.sesarju.eu/about/jobs
Agent Temporar (M/F), Ofiţer de Legătură, Gradul: AD 10, termen limita: 15/10/2011, Locatia: Washington DC,
SUA Mai multe informatii: http://www.sesarju.eu/about/jobs
Job-uri UE, ECDC, Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor
Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor, http://www.ecdc.europa.eu
Agent Temporar (M/F), Şef Microbiolog, Gradul: AD 10, Termen limita: 24 Octombrie 2011, Locatia: Stockholm,
Suedia
Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent Temporar (M/F), Expert GIS Dezvoltare & Analiza Spatiala, Gradul: AD 5, Termen limita: 18 Oct 2011,
Stockholm, Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent Temporar (M/F), Şef de Secţie în Departamentul de Răspuns privind Unitatea de Asistenţă şi Supraveghere
a Răspunsului, Gradul: AD 8, Termen limita: 31 Octombrie 2011, Locatia: Stockholm, Suedia
Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent Temporar (M/F), Expert Superior în Medicină Bazata pe Dovezi (EBM) pentru Sanatate Publica, Gradul: AD
8, Termen limita: 17 Octombrie 2011, Locatia: Stockholm, Suedia
Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent de Contractare (M/F), Ofiţer de Logistica in cadrul Programului EPIET, Gradul: FG III, Termen limita: 17
Octombrie 2011, Stockholm, Mai multe informatii:
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent de Contractare (M/F), Editor, Gradul: FG IV, Termen limita: 24 Octombrie 2011, Locatia: Stockholm, Suedia
Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent de Contractare(M/F), Designer/Proiectant Grafic, Gradul: FG IV, Termen limita: 3 Noiembrie 2011,
Stockholm, Suedia
Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent Temporar (M/F), Şef de Secţie in cadrul Departamentului de Resurse Umane, Gradul: AD 8, Termen limita:
7 Noiembrie 2011, Stockholm,
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Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent Temporar(M/F), Coordonator de Proiecte, Gradul: AD 5, Termen limita: 7 Nov 2011, Locatia: Stockholm,
Suedia
Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent Temporar(M/F), Expert in produse alimentare şi boli pe bază de apă, Gradul: AD 5, Termen limita: 7 Nov
2011, Stockholm, Mai multe informatii: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
JOB: Cercetator in cadrul Laboratoarelor HP, China, Beijing
Laboratoarele HP China, http://www.hpl.hp.com/china/ cauta să ocupe un post de cercetare deschis la toate
nivelurile (experti si asistenti), în analiza datelor / informatiilor. Căutam cercetători excepţional de talentaţi din
China, America de Nord, Europa să lucreze pe probleme interesante. Noi realizam proiecte de cercetare
fundamentală şi aplicată, care avanseaza tehnologia moderna, în timp ce producem un impact semnificativ in
afaceri. Domeniile de cercetare includ (dar nu sunt limitate la):
* Informatii de extracţie * Informatii de recuperare * Prelucrarea bazelor de date * Prelucrarea limbajului natural *
Gestionarea datelor la scară largă * Calcul de înaltă performanţă.
Candidaţii trebuie să deţină o Diploma de doctorat sau masterat în informatică, cunostinte solide, publicatii
importante într-un domeniu de cercetare legat de domeniile menţionate anterior. Cautam candidati care sa aiba
competenţe solide in activitatea de cercetare, construirea unui sistem, un puternic interes în expunerea inovaţiilor
proprii de cercetare în lumea reală prin intermediul produselor, serviciilor celei mai mari companii IT din lume.
Candidaţii interesaţi sunt încurajaţi să trimita un CV ca ataşament PDF la shimin.chen@hp.com si
hplchina@hp.com, incluzand "HPLC Hiring" in rubrica Subiect.
Job-uri: (ECDC) Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor http://www.ecdc.europa.eu
Agent temporar (M / F), Vigilenţa experţilor superiori, Trasabilitatea ţesuturilor, Celule de origine umană
Data scadenta pentru depunerea candidaturii: 26 august 2011, Locatia: Stockholm, Suedia
Mai multe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent temporar (M / F), Coordonator de dezvoltare TIC, Termen limită: 5 septembrie 2011,
Locaţia: Stockholm, Suedia
Mai multe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent temporar (M/F), Personalul administrativ din birourile interioare si Administrator de testare,
Termen limită: 5 septembrie 2011, Locaţia: Stockholm, Suedia
Mai multe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent temporar (M/F), Asistent Administrativ, Termen limită: 5 septembrie 2011,
Locaţia: Stockholm, Suedia
Mai multe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Agent Contractual (M/F), Arhitect pentru Solutii, Termen limită: 5 septembrie 2011,
Locaţia: Stockholm, Suedia
Mai multe: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/JobOpportunities.aspx
Job-uri: (EMA) Agenţia Europeană pentru Medicamente http://www.ema.europa.eu
Agent temporar(M/F), Administrator în Sectorul Informaţii Medicale, Unitatea pentru Protecţia Sănătăţii Pacientului
Termen limita: 15 Septembrie 2011, Locatia: Londra, UK
Mai multe: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
Agent temporar(M/F), Administrator ştiinţific, Unitatea pentru Dezvoltarea şi Evaluarea Medicamentelor Umane,
Calitatea Medicamentelor, Produse Chimice, Termen limita: 15 Septembrie 2011, Locatia: Londra, UK
Mai multe: http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm
TOP: http://europa.eu/epso/apply/today/temporary_en.htm
(EMCDDA) Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie http://www.emcdda.europa.eu
Agent temporar(M/F), Ordonatorul de gestionare a bugetului, Termen limita: 1 Septembrie 2011,
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Locatia: Lisabona, Portugalia
Mai multe: http://www.emcdda.europa.eu/about/jobs
Calendarul de cursuri de formare în nanostiinta si stiinte electronice
Senzori bazati pe console pentru nanoştiinţa
21.10.2011
Tehnologii Labs-on-Chip: Noţiuni de bază şi aplicaţii
24-25.10.2011
Microsisteme în inginerie biomedicala şi produse medicale
27-28.10.2011
Microtehnologie cu laser
31.10.2011
Design de ambalaj ermetic MEMS
03-04.11.2011
Optica MEMS
07.11.2011
Noi tendinţe în Nano-Electronica
10.11.2011
Lipirea plachetelor
14.11.2011
Micropozitionare
17-18.11.2011
Tehnologii optoelectronice polimerice şi aplicaţiile lor
24.11.2011
Cum Razele X pot sprijini dezvoltarea MEMS
28-29.11.2011
Mai multe… http://www.fsrm.ch/e/formAgenda.php; Mai multe despre cursurile FSRM ;
http://www.eurotraining.net/view2.php?pk=2&pg=0

Zurich (CH)
Barcelona (SP)
Nothingam (UK)
Zurich (CH)
Zurich (CH)
Neuchâtel (CH)
Zurich (CH)
Zurich (CH)
Neuchâtel (CH)
Muttenz, (CH)
Zurich (CH)

JOB pentru Doctorand, Reţele Mobile Ad-hoc si Senzori Wireless, Laboratorul de cercetare WiSeMAN,
Universitatea din Michigan - Dearborn
Laboratorul WiSeMAN caută un doctorand integralist extrem de auto-motivat să efectueze cercetare de ultima ora
în domeniul reţelelor de senzori wireless în cadrul Departamentului de Informatică, Stiinta Informaticii de la
Universitatea Michigan - Dearborn.
Laboratorul de cercetare WiSeMAN este interesat de mai multe teme de cercetare în reţelele de senzori wireless,
inclusiv acoperirea, conectivitatea, rutarea geografica, diseminarea datelor, sisteme fizice cibernetice, reţele mobile
ad-hoc, Internet mobil.
Doctorandul va fi angajat să se alăture Laboratorului de Cercetare Wiseman, lucreze la un proiect finanţat de FSN,
care se axează pe proiectarea, analiza, punerea în aplicare a retelelor de senzori wireless tridimensionale,
durabile, scalabile. Criterii:
- Master in Ştiinţa Informaticii, Ingineria calculatoarelor, Matematică.
- Abilitati deosebite de programare.
- Cunoştinţe solide în domeniul creării de reţele şi / sau reţele de senzori
- Cunostinte solide de matematica.
wireless.
- Medii mari la testele GRE &
- Abilităţi excelente de comunicare şi scriere în limba engleză.
TOEFL.
Persoanele interesate ar trebui să trimita prin e-mail urmatoarele:
- Scrisoare de intentie.
- Copie a Tezei de Dizertatie (daca exista).
- Curriculum vitae detaliat.
- Lista cursurilor absolvite.
- Lista publicatiilor (daca exista).
- Mediile obtinute la testele GRE & TOEFL
Mai multe… http://www-personal.engin.umd.umich.edu/~hammari/
Doctorat finanţat în domeniul informaticii, Universitatea din Kyoto, Termen limita 06.01.2012
Guvernul japonez (Monbukagakusho) oferă o bursă in anul 2012 pentru doctoranzi admisi care doresc să se
angajeze în cercetare, in domeniul informaticii, în principal în limba engleză, la Şcoala de Informatică, Universitatea
din Kyoto.
Mai multe… http://www.i.kyoto-u.ac.jp/admission/pdf/2012guide.pdf
Seminar: Înţelegerea procesul decizional în cadrul UE: Principii, proceduri şi practici, 1-2 Dec 2011,
Maastricht
Cursul explică modul în care legislaţia UE este adoptată. Acesta oferă întâi un cadru pentru înţelegerea procesului
decizional al UE, explicând pe scurt structura tratatului, diferite tipuri de competenţe, care au fost acordateUniunii

www.cbcromaniabulgaria.eu
Investim în viitorul tău!
Programul de Cooperare Transfontalieră România - Bulgaria 2007-2013 este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Europene. Diferitele etape ale ciclului politic sunt abordate în detaliu, folosind o combinaţie de prezentări, cazuri,
exerciţii de simulare pentru a ilustra modul în care CE elaborează o propunere; cum au loc negocierile între statele
membre, între Consiliu şi Parlamentul European, modul în care opereaza noile sisteme de "acte delegate" şi "acte
de punere în aplicare". Participantii vor intelege principiile / structurile sistemului UE, competenţele de bază, de
funcţionare a instituţiilor UE; diferitele etape ale ciclului legislativ; ei vor avea o perspectivă asupra modului în care
deciziile sunt atinse în practică.
Mai multe… Program | Inregistrare Online | Pachet complet de informatii
Posturi vacante la IMI
Întreprinderea comună IMI caută candidati pentru urmatoarele posturi de Agent Temporar, Manager Ştiinţific de
Proiect, Agent Temporar (M / F), Ref. IMI/2011/SCIENTIFIC, Gradul: AD 7, Locatia: Bruxelles, Belgia. Notificarea
postului vacant:
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Vacancy%20Notices/IMI_Vacancy%20Notice_Scie
ntific%20Project%20Manager_23092011%20_2_FINAL.pdf
Formular de aplicare:
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/Vacancy%20Notices/Application%20Form_IMI2011
SCIENTIFICFINAL.doc
Termen limita : Vineri, 28 Octombrie 2011 inainte de ora 9 am (ora de la Bruxelles).
Mai multe… http://www.imi.europa.eu/content/jobs
Dovezi şi procesul decizional în scopuri politice, 16-17 ianuarie 2012, Maastricht
Acest seminar se axează pe utilizarea datelor, indicatori, modele şi instrumente de măsurare în scopuri politice.
De-a lungul anilor, politicile şi programele publice au avansat prin formarea, evaluarea / punerea în aplicare a
politicii de cunoaştere a informatiei.
Elaborarea politicilor de cunoaştere a informatiei necesită o combinaţie de o varietate de capacităţi: identificarea
tipului de date / informatii necesare, identificarea surselor adecvate de date, interpretarea relevanţei, validitatea /
calitatea acestor date, înţelegerea modului în care aceste date ar putea contribui la îmbunătăţirea opţiunilor
politice, formularea politicilor. Pentru a decide asupra acţiunilor politice complexe, programelor, factorilor de decizie
politica preferă să recurgă de multe ori la indicatori, indicatori compoziţi şi / sau la diverse "modele".
Seminarul oferă o discuţie asupra avantajelor / dezavantajelor diferitelor abordări bazate pe probe formulare a
politicilor, de monitorizare, evaluare. Problemele sunt introduse de experti, cadre universitare, sunt urmate de
dezbateri privind cele mai bune practici, consideraţii calitative (de exemplu transparenţă, acceptare, etc.).
Mai multe… Program | Inregistrare Online | Pachet complet de informatii
Academia Europeană de Taxe, Economie si Drept - cursuri de perfecţionare
Finantare UE pentru eficienţa energetică şi energiile regenerabile in proiecte publice,
27-28 Octombrie 2011, Berlin. Mai multe
Practica europeana a contractelor pentru Proiecte R & D, 17 -18 Noiembrie 2011, Berlin Mai multe
Calcularea Cheltuielilor cu Proiectele UE: utilizarea ratelor şi sumelor forfetare, 21-22 Noi 2011, Berlin Mai multe
Atelier: Instrumente de măsurat şi tehnici de evaluare pentru fondurile UE, 21-22. Noiembrie 2011, Berlin Mai multe
Audit Intern pentru Administraţia Publică, 24-25. Noiembrie 2011, Berlin Mai multe
Cerinţe de control financiar consolidat al fondurilor UE; prelevarea probelor şi auditurile de sistem,
28-29 Noiembrie 2011, Berlin Mai multe
Cum sa scrii Documente oficiale UE în limba engleză, 08 -09. Decembrie 2011, Berlin, Mai multe
Cum să elaborezi, sa planifici si sa administrezi cu succes un proiect finantat de UE, 26-27 Ian 2012, Berlin Mai multe
Evaluarea şi gestionarea riscurilor în caz de catastrofe, 27-28 February 2012, Berlin Mai multe
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Sesiuni de instruire
Data

Training

Loc de
întâlnire

Limba

22 Nov 2011

Cum se scrie o propunere de succes în cadrul FP7 ?

Paris

French

23 Nov 2011

Aspecte financiare ale contractelor FP7

Paris

French

Înregistrează-te pentru
această sesiune
Înregistrează-te pentru
această sesiune

Mai multe… accesare catalog pentru instruire completa
Date privind politica de protecţie şi de conformitate pentru Sectorul Public, 28-29 Noiembrie 2011,
Maastricht
Acest curs va oferi o explicaţie a conceptelor-cheie, principiilor de confidenţialitate, apoi va adresa cele mai recente
evoluţii, provocări din domeniul protecţiei/utilizarii datelor cu caracter personal. Cum ar trebui să fie protejate datele
cu caracter personal într-o lume globalizată, cu mobilitate sporită, din urma tehnologiilor comunicării, informaticii
moderne?
Care date sunt accesate, schimbate de către autorităţile publice / companiile private? Cât de bune sunt normele
actuale privind protecţia datelor cu caracter personal? Care sunt asteptarile persoanelor, companiilor şi ale
societăţii per ansamblu?
Mai multe… Program | Inregistrare Online | Pachet complet de informatii
Persoane tinere talentate se vor întâlni din nou in Finlanda
Dacă ai fost născut între 1993-1996, iti place matematica, ştiinţa sau tehnologia, poţi fi interesat de această tabără
pentru tineret. Tabara pentru Tineret Millennium este gratuită pentru participanţi! Organizatorii vor avea grijă de
toate costurile, inclusiv biletele de avion, sejur, cheltuielile de cazare. Procesul de aplicare pentru Tabara de
Tineret Millennium 2012 a început.
Un grup de 30 de tineri talentati se vor întâlni din nou in Finlanda, în luna iunie, la treia Tabără pentru Tineret
Millennium. Se pot face aplicaţii on-line începând cu 19 Octombrie, iar participanţii vor fi alesi cu ajutorul unui
proces de selecţie in doua etape, care se va încheia la mijlocul lunii martie 2012. Această tabără internaţională
oferă tinerilor straluciti care sunt interesaţi în matematică, ştiinţă şi tehnologie o şansă de a petrece o săptămână
împreună muncind la proiecte şi, de asemenea, de a intalni oameni de ştiinţă de top, castigatorul Premiului
Millennium Technology şi persoanele care lucrează în companii şi organizaţii finlandeze.
Tabara de Tineret Millennium 2012 va avea loc în regiunea Helsinki, incepand cu 9 iunie 2012. Temele proiectului
sunt schimbările climatice, resursele naturale regenerabile, energia, apa, TIC, digitalizarea, matematici aplicate.
Organizatorii principali ai taberei sunt Academia Tehnologica Finlandeza şi Centrul Finlandez pentru Ştiinţă si
Educatie LUMA.
Procesul de înscriere in doua etape: În prima etapa, tineri din toată lumea care au fost născuţi între 1993 şi 1996
sunt eligibili pentru un loc din Tabara de Tineret Millennium 2012 utilizând formularul de cerere on-line. Numele
celor 100 de candidaţii selectaţi pentru faza a doua a procesului de aplicare vor fi publicate la data de 1 februarie
2012, şi ei vor avea la dispozitie o perioadă de patru săptămâni pentru a produce planuri de proiect. Unii solicitanţi
vor fi intervievaţi prin telefon în legătură cu propunerile acestora. Cei 30 de participanţi ai taberei vor fi selectati de
către un grup de coordonare format din reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămînt superior finlandez şi de catre
partenerii Taberei pentru Tineret Millennium.
Numele solicitanţilor castigatori vor fi publicate pe 15 martie 2012.
Mai multe… site-ul web al Taberei pentru Tineret Millennium ; maija.aksela@helsinki.fi,
riikka.oorni@technologyacademy.fi
Bursa/Postdoctorat in cercetare, Centrul CLARITY pentru Tehnologii Senzoriale pe Internet, Universitatea
din Dublin, Termen limita 03.11
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Centrul Clarity pentru Tehnologii Senzoriale pe Internet, http://www.clarity-centre.org/ din cadrul Universitatii
Dublin, Irlanda, caută o serie de bursieri in cercetare, cercetatori postdoctoranzi, pentru un post cu o durata de 4
ani. Domeniile de cercetare includ imagini / analiză video / indexare / căutare, exploatare, ghidul design de
interfaţă, dezvoltare de algoritmi pentru viziune computerizata, procesare video 3D, inclusiv reconstrucţie, alte
forme de prelucrare multimodala a datelor folosind datele dintr-o varietate de surse, intrări senzoriale. Experienţa in
construirea unoe sisteme de management robuste bazate pe conţinut este un avantaj suplimentar.
Mai multe… http://www.dcu.ie/hr/vacancies/external/CLARITY-jobspecs-Oct2011.pdf
Scoala de Vara CASE privind Experimente Practice în Inginerie Software, 9-13 iulie 2012, Bolzano, Italia
Scoala de Vara întâmpină studenţii actuali / potenţiali la doctorat care doresc să obţină o cunoaştere solidă dublată
de experienţă manuala din subiecte interesante din ingineria software. Cunostintele solide in stiinta calculatoarelor
sunt indispensabile pentru participanţi. Lectorii sunt experţi recunoscuti pe plan internaţional (atât din mediul
academic cat si cel industrial).
Formatul constă în cursuri, urmate de discuţii / sesiuni de laborator. Şcoala se străduieşte să ofere un mediu cu
adevărat internaţional, cu lectori, participanţi din întreaga lume. Pentru a oferi sanse egale tuturor studentilor,
Scoala de Vara suporta costurile taxei de înregistrare pentru participanţii admisi. În funcţie de fiecare caz în parte,
sunt de asemenea disponibile subvenţii limitate pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare. Pentru a asigura
pregătirea de înaltă calitate oferita şi o interacţiune între toţi participanţii / lectorii, Scoala de Vara poate acorda
dreptul de participare numai pentru un număr limitat de solicitanţi.
Mai multe… http://www.case.unibz.it/index.php/Table/CASE-Summer-School-2012/
Scoala de Vara EACPT privind educaţia, legata de medicina, Amsterdam, 23-25 August 2012, Termen limita:
15.06.2012
Aceasta scoala de vara de 3 zile este organizata deoarece programa indomeniul medicinei, farmaciei şi nursingului se schimbă rapid, pe baza unor noi perspective în ceea ce priveşte educaţia.
Acest lucru ar putea fi văzut ca o ameninţare la adresa predarii actuale a farmacologiei, farmacologiei clinice,
terapeuticii, dar poate fi, de asemenea, o oportunitate de a se consolida. Vrem să împărtăşim noi cunoştinţe,
expertiză în ceea ce priveşte metodele de predare, modul in care studentii invata, sa cream o reţea de profesori
PCPT sub umbrela EACPT şi a comisiei sale de educaţie.
Mai multe… http://www.eacpt-amsterdam.nl/ ; http://www.eacpt-amsterdam.nl/?node=1
Biologia Sistemelor Computationale ale Cercetatorului Timpuriu Marie Curie, Vigo, Spania, Termen limita
01.03.2012
Doua posturi de Cercetatori Timpurii Marie Curie sunt disponibile la IIM-CSIC, Vigo, Spania, din domeniul Biologiei
sistemelor computationale. Posturile ESR in Biologia Sistemelor Computationale au fost clasificate ca ESR9 şi
ESR10.
Bursa ESR9 se va concentra pe modelul matematic de selecţie, proiectare optime experimentală în sistemele
biologice. Obiectivul principal va fi de a utiliza metodele optime experimentale de proiectare pentru a concepe
experimente necesare pentru modelarea dinamica a homeostaziei E.coli. Candidaţii trebuie să aibă cunostinte in
modelarea matematica, statistica, analiza neliniară.
Bursa ESR10 se va concentra pe identificarea modelelor avansate, estimarea parametrilor din sistemele biologice.
Obiectivul principal va fi să elaboreze noi modele de metode de etalonare, să le aplice pentru a calcula parametrii
modelelor dinamice ale homeostaziei E.coli din datele experimentale (input-output).
Candidaţii trebuie să aibă cunostinte in modelarea matematica, statistici şi, în mod ideal, dezvoltare de software,
calcul ştiinţific de înaltă performanţă.
Solicitanţii ar trebui să trimita o scrisoare de intentie referitoare la ordinea de zi, in care să evidenţieze cercetarea
proprie, un curriculum vitae, copii ale diplomelor obtinutie, numele şi adresele de e-mail a 2 recomandari
confidenţiale. Mai multe… contactati-l pe Julio R. Banga julio@iim.csic.es ; www.iim.csic.es
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