
 

 

1. Bursă de cercetare în domeniul cercetării reprezentării politice a romilor 
din România  
Tipul bursei de cercetare: bursă „aspirant”, pentru tineri specialişti  
Perioada bursei: 3 luni 
 
Descriere 
Bursa de cercetare se acordă pentru realizarea unei cercetări de bază în domeniul mobilizării 

politice a minorităŃii rome din România pe perioada electorală a alegerilor europarlamentare din 

mai 2014. 

Această bursă se adresează cercetătorilor în domeniul antropologiei sau sociologiei cu experienŃă 

în cartografierea, monitorizarea şi arhivarea diferitelor materiale/documente relevante în 

domeniul de cercetare, în utilizarea unor programe specifice pentru realizarea activităŃilor mai 

sus menŃionate, respectiv experienŃă în analiza de discurs, atât cantitativă, cât şi calitativă. 

La sfârşitul stagiului de 3 luni, bursierul va preda la ISPMN următoarele produse finale: 

1. O bază de date a partidelor politice din România care au cel puŃin un candidat la 

alegerile europarlamentare din 2014; 

2. Arhiva materialelor, documentelor electorale identificate şi cartografiate; 

3. Arhiva a articolelor de presă cu referire la minoritatea romă în perioada electorală şi a 

alegerilor europarlamentare; 
4. Un raport pe baza materialelor arhivate. 

Activitatea bursierului va fi coordonată de către un cercetător din partea ISPMN, va fi 

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

− Absolvent de studii de lungă durată cu diplomă de licenŃă şi master în antropologie şi/sau 
sociologie; 

− ExperienŃă şi activitate în cercetare ştiinŃifică sau în domenii relevante pentru cercetarea 
minorităŃii rome;  

− Cunoaşterea limbii române şi engleze nivel avansat; 

− CunoştinŃe avansate de utilizare Microsoft Office, în crearea bazelor de date în diferite 

programe de specialitate şi analiza datelor, Internet; 

− ExperienŃă în elaborarea analizelor primare şi a rapoartelor. 
 

Criterii de selecŃie 
1. CompetenŃe în utilizarea programelor software specifice;  
2. Cunoaşterea şi utilizarea avansată a limbii române şi engleze; 

3. Capacitate de iniŃiativă; 

4. Capacitate de sinteză; 

5. Capacitate de luare a deciziilor; 

6. Capacitate de organizare şi planificare a activităŃilor, şi respectarea datelor limite: 

7. MotivaŃie crescută de a lucra independent atunci când se impune. 

 

Metode de selecŃie 
1. Analiza dosarului 



 

- CV actualizat; 

- Diplomă de licenŃă şi masterat, şi alte diplome, certificate sau adeverinŃe care dovedesc 

experienŃa specifică relevantă; 

- Scrisoare de motivaŃie (între 300- 600 cuvinte); 

- Mostră de text, lucrare. 
2. Interviu pe baza scrisorii de motivaŃie şi probă practică 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


