
3. Bursă în domeniul cercetării sistemului de învăţământ în limba maghiară 
Tipul bursei de cercetare: 1 bursă postdoctorală, cercetători cu titlul de doctor (6 luni) 
Descriere 
Strâns legat de declinul demografic şi scăderea ratei fertilităţii la nivel regional, numărul copiilor 
maghiari din Transilvania scade continuu din 2006. Prin urmare, sistemul educaţional cu predare în 
limba maghiară este periclitat, mai ales în zonele în care maghiarii trăiesc în minoritate. Acestea sunt 
„teritoriile de diasporă”, unde numărul elevilor maghiari a scăzut chiar şi cu 25-50% în cursul unui 
deceniu. 
Antecedente: În 2012 şi în 2013 ISPMN a avut bursieri pe această tematică. În cadrul acestor burse au 
fost realizate interviuri privind situaţia învăţământului în limba maghiară în mai multe judeţe din 
România. 
Bursierul va lucra în cadrul proiectului Şcoli în pericol iniţiat de ISPMN.  
Bursierul va avea următoarele sarcini: 
a) Va realiza o analiză statistică privind situaţia învăţământului maghiar 
b) Va elabora un raport de cercetare privind învăţământul în limbă maghiară 
c) Va coordona prelucrarea statistică a arhivei ISPMN privind istoria învăţământului 
minoritar  
Activitatea bursierului va fi coordonată de cercetători științifici ISPMN. 
 

Cerinţe 
Doctorat în domenii socio-umane, obţinut cu cel mult cinci ani în urmă 
Experienţă de minim 5 ani în cercetări cantitative 
Utilizator avansat SPSS (inclusiv analize multivariale) 
Constituie avantaj experienţa în cercetări cantitative, respectiv cunoaşterea limbii maghiare 
 

 

Criterii de selecţie 
Abilităţi practice de analiză şi interpretare a datelor 
Capacitate de creativitate şi iniţiativă 
Capacitate de luare a deciziilor 
Capacitate de organizare si planificare a activităţilor, si respectarea datelor limite 
Motivaţie crescută de a lucra independent atunci când se impune 
 

Metode de selecţie 
1) Analiza dosarului 
CV (experienţă în cercetări, studii, angajări anterioare)  
Adeverinţe, copii de diplomă (cele menţionate la cerinţe) 
Scrisoare, eseu de motivare (300-600 cuvinte) 
2) Interviu şi probă practică  
Interviu pe baza scrisorii de motivaţie şi a dosarului (pentru interviu vor fi selectate max. 5 candidaţi) 
Probă practică privind utilizarea SPSS, Excel 
 
 


