
7. Bursă în domeniul cercetării a locurilor şi spaţiilor ale identităţii naţionale în cadrul 

minorităţilor naţionale din Transilvania. – Apelul 2 
Tipul bursei de cercetare: 1 bursă aspirant, pentru tineri specialişti (6 luni). 
Descriere: Bursa de cercetare se acordă pentru cercetarea şi analiza locurilor şi spaţiilor şi a identităţii 
minorităţilor naţionale din Transilvania. Bursa este continuarea bursei anunţate în 2014 în cadrul căruia 
s-a întocmit o bază de date cu 500 de intrări/descrieri de locuri şi spaţii memoriale. În cadrul bursei din 
2015 baza de date va fi completată cu încă 500 de intrări/descrieri noi. 
Această bursă se adresează cercetătorilor cu studii în domeniul etnografiei şi sociologiei, preocupaţi în 
cercetarea identităţii naţionale cu experienţă în adunarea şi prelucrarea datelor, în digitalizare şi 
arhivare. 
Prima etapă a cercetării se va focusa asupra locurilor şi spaţiilor memoriale (lieux de mémoire). Datele 
vor proveni din 1) publicaţii relevante (monografii, periodice, broşuri, studii de caz etc.); 2) cercetări de 
teren; 3) prelucrarea bazelor de date existente (bazele de date ale primăriilor, organizaţiilor non-
guvernamentale, organizaţiilor ştiinţifice şi culturale). 
Bursierul va analiza baza de date întocmită în 2014 şi la sfârşitul stagiului de 6 luni va preda 
următoarele produse finale: 
1. o bază de date a obiectelor memoriale pe următoarele categorii: copac comemorativ, plăci 
comemorative, statui şi busturi, monumente publice (comemorative), obeliscuri, cenotafuri, cimitire de 
onoare;  
2. arhiva materialelor, documentelor conţinând datele obiectelor memoriale (descrieri, fotografii etc.); 
3. bază de date a locurilor din Transilvania (minim 500 de date şi descrieri) în format electronic şi 
încărcate în baza de date online a paginii de web a ISPMN; 
4. un raport pe baza materialelor arhivate. 
Activitatea bursierului va fi coordonată de cercetători științifici ISPMN, și va fi monitorizată şi 
evaluată lunar, prin întâlniri de lucru şi rapoarte. 
 

Cerinţe  
Absolvent de studii de lungă durată cu diplomă de licenţă şi master în etnologie sau sociologie 
Experienţă şi activitate în cercetare de teren, adunarea şi prelucrarea datelor, în elaborarea bazelor de 
date, în digitalizare şi arhivare 
Cunoaşterea şi utilizarea avansată a limbii maghiare, germane şi engleze 
Cunoştinţe avansate de utilizare Microsoft Office, în crearea bazelor de date în diferite programe de 
specialitate si analiza datelor 
Experienţă în elaborarea analizelor primare şi a rapoartelor 
Disponibilitate de lucru la sediul ISPMN, prezenţă săptămânală 
 

Criterii de evaluare 
Capacitate de creativitate şi iniţiativă 
Capacitate de sinteză 
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 
 

Metoda 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 pe baza scrisorii de motivaţie şi a dosarului 
 
 


