
Bursă în domeniul cercetării reprezentării minorității grece (elene) din România în mass-media  

Tipul bursei de cercetare: 1 bursă postdoctorală, cercetători cu titlul de doctor (4 luni) 

 

Descriere 

Bursa de cercetare se acordă pentru realizarea unei cercetări de bază în domeniul reprezentării 

minorității grece (elene) din România în mass-media după 1989.  

Această bursă se adresează cercetătorilor în domeniul științelor sociale cu experienţă în cartografierea, 

monitorizarea şi arhivarea diferitelor materiale/documente relevante în domeniul de cercetare, în 

utilizarea unor programe specifice pentru realizarea activităţilor mai sus menţionate, respectiv 

experienţă în analiza de discurs, atât cantitativă, cât şi calitativă.  

La sfârşitul stagiului de 4 luni, bursierul va preda la ISPMN următoarele produse finale: 

1. O bază de date a producției mass-media despre minoritatea greacă din România (după 

metodologia monitorizării de presă dezvoltată în cadrul ISPMN). Arhiva materialelor, documentelor 

electorale identificate şi cartografiate; 

2. Arhiva articolelor de presă cu referire la minoritatea greacă;  

3. Un raport pe baza materialelor arhivate. 

Activitatea bursierului va fi coordonată din partea ISPMN de către Stefania Toma şi va fi monitorizată şi 

evaluată lunar, prin întâlniri de lucru şi rapoarte de activitate. 

 

Cerinţe  

Absolvent de studii de lungă durată, doctorat în științe sociale 

Experienţă şi activitate în cercetarea ştiinţifică sau în domenii relevante pentru cercetarea minorităţii 

elene sau a minorităților naționale în general  

Cunoaşterea limbii române 

Cunoştinţe avansate de utilizare Microsoft Office, în crearea bazelor de date în diferite programe de 

specialitate şi analiza datelor, Internet 

Experienţă în elaborarea analizelor primare şi a rapoartelor 

 

Criterii de selecţie 

Competenţe în utilizarea programelor software specifice;  

Capacitate de iniţiativă; 



Capacitate de sinteză; 

Capacitate de luare a deciziilor; 

Capacitate de organizare şi planificare a activităţilor, şi respectarea datelor limită; 

Motivaţie crescută de a lucra independent atunci când se impune; 

Cunoașterea limbii grece reprezintă un avantaj. 

 

Dosarul de concurs va conţine 

Formular de înscriere 

CV (experienţă în cercetări, studii, angajări anterioare)  

Adeverinţe, copii după diplome (cele menţionate la cerinţe) 

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

evaluare) 

Plan de cercetare 

Mostră de text, lucrare 

 


