
1. Bursă de cercetare în domeniul documentării cercetărilor ştiinŃifice privind minorităŃile 
naŃionale din România – Evreii din România 
Tipul bursei de cercetare: bursă „aspirant”, pentru tineri specialişti 
Perioada bursei: 5 luni 
 
Descriere: Bursa de cercetare se acordă pentru realizarea unei baze de date cu publicaŃiile 
ştiinŃifice care abordează minoritatea evreiască din România. Bursa reprezintă un stagiu de 

cercetare în cadrul proiectului ISPMN cu titlul RE/SEARCH. Prin acest proiect se doreşte pe de 

o parte colectarea şi sistematizarea publicaŃiilor, proiectelor, bazelor de date, filmelor 

documentare şi evenimentelor ştiinŃifice care abordează minorităŃile naŃionale din România, mai 

precis, rezultate apărute după anul 1990. Pe de altă parte, această bază de date este pusă la 

dispoziŃia publicului larg pe o suprafaŃă online care dispune de un motor de căutare complex. 

Bursa se acordă pentru tineri în curs de specializare (licenŃiaŃi şi masteranzi) interesaŃi de 

cercetarea şi documentarea diferitelor aspecte din istoria şi prezentul evreilor din România. 

Bursierul va lucra sub îndrumarea coordonatorului proiectului şi un specialist din cadrul ISPMN 

desfăşurând următoarele tipuri de activităŃi: compilarea unei bibliografii selective; construcŃia 

bazei de date care conŃine setările pentru filtrare; colectarea abstractelor ataşate publicaŃiilor; 
încărcarea informaŃiilor pe pagina web a institutului. 

La sfârşitul stagiului de 5 luni bursierul va preda următoarele produse finale: datele bibliografice 

introduse în Endnote, titlurile bibliografice introduse pe suprafaŃa web destinat proiectului 

RE/SEARCH. 

 
CerinŃe 

- Absolvent de studii de lungă durată cu diplomă de licenŃă în domeniul ştiinŃelor 

socioumane; 

- ExperienŃă în cercetarea ştiinŃifică a minorităŃii evreieşti; 

- Cunoaşterea unor programe de gestiune a referinŃelor ştiinŃifice (Mendelay, Zotero, 

Endnote etc.); 

- Cunoaşterea limbii engleze, nivel intermediar; 

- Cunoaşterea limbii maghiare şi germane, precum şi cunoştinŃe în administrarea 

suprafeŃelor web constituie avantaje; 

- Disponibilitate de lucru în cercetare de teren (biblioteci, centre de documentare). 
 

Criterii de evaluare 
- ExperienŃă în cercetarea minorităŃii evreieşti din România (cursuri, participare în proiecte 

de cercetare, prezentări ştiinŃifice, publicaŃie etc.); 

- CompetenŃe în utilizarea programelor de gestiune a referinŃelor ştiinŃifice. 

 
Metode de selecŃie 
1. Analiza dosarului 

- CV actualizat; 

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

experienŃele specifice relevante; 

- Scrisoare de motivaŃie (între 400- 600 cuvinte). 

2. Interviu pe baza CV-ului şi a scrisorii de motivaŃie 

 


