
 

7. Bursă de cercetare în domeniul dinamicii relaŃiilor interetnice din România 
ultimelor două decenii 
 
Tipul bursei de cercetare: bursă senior pentru specialişti cu experienŃă în cercetarea 

minorităŃilor naŃionale 

Perioada bursei: 6 luni 

 
Descriere 
Bursa se acordă în domeniul cercetării dinamicii relaŃiilor interetnice din România. Există date 

empirice relativ sistematice despre dinamica relaŃiilor interetnice din România ultimelor decenii. 

Pe parcursul acestor ani au fost publicate analize, studii parŃiale pe baza acestor baze de date, dar 

s-a identificat nevoia unei sinteze care reuneşte aceste anchete şi cercetări, oferind în primul rând 
o perspectivă longitudinală a dinamicii relaŃiilor interetnice din România în ultimele două 

decenii, iar în al doilea rând plasează aceste cercetări într-un cadru teoretic ştiinŃific, riguros.  

Bursa are ca scop dezvoltarea unei analize sistematice a dinamicii relaŃiilor interetnice din 

România în ultimii 20 de ani. 

Bursierul va avea sarcina să elaboreze o analiză sistematică şi să redacteze un studiu în acest 

domeniu. Studiul va utiliza rezultatele deja existente în cadrul ISPMN, dar şi alte baze da date 

identificate de către bursier şi considerate utile din punctul de vedere a tematicii.  

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

un studiu de cel puŃin de 100 de pagini. Activitatea bursierului va fi coordonată de către un 

cercetător din partea ISPMN, va fi monitorizată şi evaluată lunar, prin consultări, întâlniri de 

lucru şi rapoarte de activitate.  

 

CerinŃe 

− Studii de specialitate în domeniul ştiinŃelor socio-umane; 

− Studii, publicaŃii ştiinŃifice apărute în domeniul analizei relaŃiilor interetnice din 

România; 

− ExperienŃă de minim 5 ani în cercetări legate de relaŃii interetnice (publicaŃii, participări 

în programe de cercetare relevante, etc.); 

 
Criterii de selecŃie 

1. 1. ExperienŃă în elaborarea analizelor şi publicaŃiilor în domeniul relaŃiilor interetnice din 

România; 
2. 2. Capacitate de sinteză şi interpretare a rezultatelor; 

3. 3. AbilităŃi de prelucrare şi analiză statistică; 

4. 4. Capacitate de iniŃiativă; 

5. 5. Capacitate de sinteză; 

6. 6. Capacitate de luare a deciziilor; 

7. 7. Capacitate de organizare şi planificare a activităŃilor; 

8. 8. MotivaŃie crescută de a lucra independent atunci când se impune; 

9. 9. 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 500-600 cuvinte); 

- Plan de cercetare (maxim 5 pagini); 

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

 


