
 

 

4. Bursă de cercetare în domeniul cercetării istoriei recente a romilor din 
România 
Tipul bursei de cercetare: bursă postdoctorală, cercetători cu titlul de doctor 
Perioada bursei: 6 luni 
 
Descriere 
Bursa se acordă în domeniul cercetării istoriei recente (secolul XX.) a romilor din România. 

Sursele istorice recente care zac în diferitele arhive centrale şi locale nu au fost publicate şi 

analizate deci există o bază bogată de documente care promite o adevărată reevaluare a 

proceselor sociale prin care politicile adresate romilor au trecut în secolul XX. Pe lângă existenŃa 

acestor resurse în arhivele din România există şi o nevoie pentru cunoaşterea detaliată a 

diferitelor momente ale istoriei (de ex. mişcările şi asociaŃiile romilor în perioada interbelică, 

momentele ale deportării romilor în timpul celui de al Doilea Război Mondial, abordările 

politicilor adresate spre sedentarizare şi asimilare ale romilor în perioada socialista etc.). 

Cercetarea şi publicarea acestor detalii sunt importante atât din punct de vedere politic (pentru a 

informa societatea mai largă) cât şi pur academic, pentru analize în adâncime şi comparate cu 

cazurile deja cunoscute din literatură referitoare la cazuri din alte Ńări etc. Bursierii vor lucra în 

cadrul Compartimentul de studii, analiză, cercetare. 

Bursa de cercetare se acordă pentru cercetători având titlul de doctor, obŃinut cu cel mult cinci 
ani în urmă. Tema cercetării trebuie propusă şi argumentată de aplicanŃi şi trebuie să se axeze pe 

istoria recentă (sec. XX) a romilor din România. 

Prin această bursă dorim să sprijinim tineri cercetători cu experienŃă în cercetarea istoriei romilor 

din România de a lansa un proiect mai larg axat pe această temă. 

Această bursă se adresează tinerilor cercetători în domeniul ştiinŃelor socio-umane cu experienŃă 

în cercetări istorice. 

La sfârşitul stagiului de 6 luni, bursierul va preda la ISPMN produsul final, un raport de muncă şi 

un studiu caz de 20 pagini. 

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 

− Studii de specialitate în domeniul ştiinŃelor socio-umane (PhD), titlul de doctor obŃinut cu 
cel mult cinci ani în urmă 

− Studii, publicaŃii ştiinŃifice apărute în domeniul istoriei romilor din România 

− Cunoaşterea limbii maghiare, romani sau germane constituie avantaj 
 

Criterii de selecŃie 
1. ExperienŃă în elaborarea analizelor şi publicaŃiilor în domeniul istoriei romilor 

2. Capacitate de a lucra cu surse arhivistice, capacitate de a lucra cu periodice contemporane 

3. Disponibilitate de lucru în cercetare de teren, în cercetări arhivistice 

4. MotivaŃia crescută de a lucra în cercetarea istoriei romilor pe termen lung 
5. Capacitate de iniŃiativă,  

6. Capacitate de sinteză, 

7. Capacitate de luare a deciziilor,  



 

8. Capacitate de organizare şi planificare a activităŃilor, 

9. AbilităŃi de lucru în echipă, 

10. MotivaŃie crescută de a lucra independent atunci când se impune, 

11. Abilitate de lucru şi comunicare în mediu intercultural,  

 

Metode de selecŃie 
1. Analiza dosarului 
- CV actualizat; 

- AdeverinŃe, copii de diplomă care dovedesc experienŃa specifică relevantă; 

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

- Plan de cercetare (maxim 3 pagini); 

- Lista de publicaŃii, mostră text etc. 
2. Interviu pe baza scrisorii de motivaŃie şi a planului de cercetare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


