
Bursă în domeniul analizei sistemului de învățământ în limba turcă 

Tipul bursei de cercetare: 1 bursă senior pentru specialişti cu experienţă în cercetarea minorităţilor 

naţionale (3 luni) 

 

Descriere 

Bursa de cercetare se acordă pentru realizarea unei analize a dinamicii evoluției învățământului în limba 

turcă, în perioada postcomunistă. De asemenea, bursa vizează identificarea comunităților vorbitoare de 

limba turcă, pe baza unor cercetări de teren în localități, care vor fi selectate în baza unei analize a 

recensămintelor din perioada post 1990. 

Bursierul va avea următoarele atribuții: 

- Colectarea de date statistice: Recensămintele populației, Ministerul Educației, Inspectoratul 

Școlar Județean Constanţa, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea. 

- Interviuri și/sau chestionare cu profesori şi elevi despre opinia lor cu privire la studiul limbii 

turce, desfășurarea procesului de învățământ, discuții libere sau tematice, importanța utilizării limbii 

materne, opinii legate de perspectivele ei, factori, contexte, tipuri de discursuri în utilizarea limbii 

materne. 

- Interviuri și/sau chestionare cu membri ai comunității (pe categorii de vârste) în localități 

stabilite potrivit statisticilor de la ultimul recensământ, pe tema utilizării limbii materne – factori, 

contexte. 

Bursierul va preda la finalul bursei un studiu pe tema învățământului și utilizării limbii turce, care va fi 

inclus în cadrul publicațiilor ISPMN. 

Activitatea bursierului va fi coordonată din partea ISPMN de către Adriana Cupcea şi va fi monitorizată 

şi evaluată prin şedinţe lunare. 

 

Cerinţe  

Doctorat în domeniul științelor socio-umane 

Cunoașterea limbii turce 

Publicații în domeniul lingvisticii 

Cunoaşterea limbii române 

 

Criterii de evaluare 



Experienţă în adunarea şi prelucrarea datelor, în elaborarea bazelor de date 

Experienţă în elaborarea analizelor primare şi a rapoartelor 

Capacitate de sinteză şi interpretare a rezultatelor 

Abilitatea de a lucra după un calendar structurat şi raportare la date limite definite 

Capacitate de a lucra în echipă 

Disponibilitate de deplasare în teren 

 

Dosarul de concurs va conţine 

Formular de înscriere 

CV (experienţă în cercetări, studii, angajări anterioare)  

Lista de publicaţii 

Copii xerox după 3 publicaţii reprezentative (în cazul volumelor individuale se cere doar coperta, 

cuprinsul şi primele 3 pagini din text) 

Adeverinţe, copii după diplome (cele menţionate la cerinţe) 

Scrisoare, eseu de motivare (300-600 cuvinte din care reies abilităţile menţionate la Criteriile de 

evaluare) 

 


