
4. Bursă de cercetare în domeniul instituŃiilor minorităŃii maghiare din România 
Tipul bursei de cercetare: bursă postdoctorală, cercetători cu titlul de doctor 
Perioada bursei: 3 luni 

 
Descriere: Cadastrul online al instituŃiilor minorităŃilor naŃionale din România vizează 
inventarierea sistemelor instituŃionale ale minorităŃilor naŃionale şi întocmirea unei baze de date 

online care să ofere informaŃii generale, uşor accesibile şi să permită contactarea instituŃiilor şi a 

liderilor acestora. Totodată, dorim să contribuim la dezvoltarea unui fond comun de date care să 

faciliteze o cât mai bună comunicare între specialiştii interesaŃi de problematica minorităŃilor 

naŃionale şi comunităŃile pe care instituŃiile studiate le reprezintă, vizibilitatea acestor instituŃii de 

interes public/social. 

Baza de date a instituŃiilor minorităŃilor naŃionale a fost realizată în urma unei culegeri ample de 

date în 2009, şi este într-un continuu proces de completare. Marea majoritate a datelor privind 

instituŃiile minorităŃii maghiare au fost prelucrate în 2010, iar rezultatele au fost publicate într-un 

studiu de atelier apărut la ISPMN, care a inclus o descriere a sferei organizaŃionale a sectorului 

nonprofit maghiar din România conform următoarelor criterii: mărime şi distribuŃie teritorială, 

distribuŃia organizaŃiilor atât pe baza activităŃii lor principale, cât şi atât pe baza resurselor 
materiale, infrastructurale şi umane.  

Proiectul urmăreşte aprofundarea analizelor privind caracteristicile sociologice ale sectorului 

nonprofit maghiar din România.  

Bursa de cercetare se acordă pentru cercetarea organizaŃiilor nonprofit ale minorităŃii maghiare 

din România prin efectuarea unei analize comparative privind diferitele subsfere conform 

activităŃilor organizaŃiilor vizate (sfera culturală, socială, de tineret, sport, educaŃie, etc.) folosind 

datele cadastrului online ale instituŃiilor minorităŃilor naŃionale din România. 

Această bursă se adresează cercetătorilor în domeniul cercetării organizaŃiilor nonprofit cu 

experienŃă în cercetarea organizaŃiilor nonprofit maghiare din România. 

La sfârşitul stagiului de 3 luni, bursierul va preda la ISPMN un working paper de minimum 30 

de 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: 

- Titlul de doctor, obŃinut cu cel mult cinci ani în urmă; 

- ExperienŃă şi activitate de cel puŃin 3 ani în cercetare ştiinŃifică în domenii relevante 

pentru cercetarea minorităŃilor naŃionale (învăŃământ, administraŃie publică, sector 

neguvernamental); 

- ExperienŃă în cercetare cantitativă, analiza bazelor de date; 

- Cunoaşterea limbii maghiare la nivel avansat. 
 

Criterii de evaluare 
1. CunoştinŃe referitoare la sfera nonprofit maghiară din România (publicaŃii, proiecte); 

2. Cercetarea cantitativă, analiza bazelor de date (participări în proiecte). 

 
Metode de selecŃie 

1. Analiza dosarului 

- CV actualizat; 



- Diplomă de doctorat; 

- Scrisoare de motivaŃie (între 300-600 cuvinte). 
2. Interviu pe baza scrisorii de motivaŃie şi a portofoliului profesional 

 
 


