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10. Bursă de cercetare în domeniul editorial, în cadrul Editurii ISPMN 
Tipul bursei de cercetare: 1 bursă aspirant pentru tineri specialişti (6 luni) 
Descriere 
În anul 2011 ISPMN a organizat o conferinţă cu titlul Limba romani în România: utilizarea în diferite 
domenii de activitate. Conferinţa a avut loc în luna decembrie şi a adunat peste 40 de participanţi din 
diferite arii de activitate. Scopul conferinţei a fost acela de a oferi un cadru de dezbatere privind nevoia 
şi utilitatea limbii romani în spaţii formale şi informale, precum şi de a oferi o privire de ansamblu 
referitoare la stadiul de utilizare a limbii romani în principalele domenii de activitate. Prezentările au 
fost ţinute de către cercetători, actori educaţionali din sistemul de învăţământ pentru romi (profesori de 
limba romani, inspectori şcolari romi), angajaţi din instituţii publice, reprezentanţi din domeniile: 
cultură, religie şi mass-media. 
Proiectul actual doreşte să valorifice prelegerile ce au fost susţinute în cadrul conferinţei prin 
intermediul unui volum ce va fi prelucrat, editat şi publicat la Editura ISPMN. 
Bursa de cercetare se acordă în vederea dezvoltării, contextualizării şi completării articolelor susţinute 
prin uniformizarea acestora conform standardelor ştiinţifice ale Editurii.  
Această bursă se adresează cercetătorilor care au cunoştinţe cu privire la dinamica limbii romani, 
elemente ale culturii rome, cu experienţă în analiza şi elaborarea publicaţiilor de profil. 
Bursierul va primi recomandările lectorului ştiinţific şi pe baza acestora, la sfârşitul stagiului de 6 luni, 
acesta va preda la ISPMN un volum pregătit pentru publicare de minimum 200 de pagini. 
Activitatea bursierului va fi coordonată de cercetători științifici ISPMN, şi va fi monitorizată şi 
evaluată lunar, prin întâlniri de lucru şi rapoarte de activitate. 
 

Cerinţe 
Studii de specialitate în domeniul umanist, finalizate (MA, şcoală doctorală); 
Excelente abilităţi de exprimare în scris; 
Cunoştinţe privind etapele de lucru ale editării şi redactării unei publicaţii, structura şi cerinţele 
redactării unui articol de specialitate; 
Cunoaşterea limbii romani; 
Experienţa în elaborarea analizelor şi pregătirea materialelor în vederea publicării.  
 
Criterii de selecţie 
Cunoştinţe privind dinamica şi utilizarea limbii romani, elemente ale culturii romilor; 
Experienţă în munca de redactare; 
Experienţă de lucru în cercetare şi redactare materiale, specifice privind limba şi cultura romilor; 
Capacitatea de a elabora în mod independent o lucrare bazată pe cercetarea unui domeniu (demonstrată 
prin mostra de publicaţie). 
 
Metode de selecţie 
1. Analiza dosarului 
CV actualizat; 
Diplome de studiu; 
Scrisoare de motivaţie (între 300-600 de cuvinte); 
Lista de publicaţii, mostră text etc. 
2. Interviu pe baza experienţei din CV, a scrisorii de motivaţie şi a portofoliului profesional. 
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