
9.  Bursă în domeniul cercetărilor privind minorităţile naţionale din România, perioada 

1989-2009. Valorificarea ştiinţifică a cronologiei minorităţilor şi a surselor documentare 

referitoare la minorităţi aflate la ISPMN 
Tipul bursei de cercetare: 1 bursă aspirant pentru tineri specialişti (6 luni) 
Descriere 
ISPMN a relansat din ianuarie 2010 proiectul: „Schimbare de regim în domeniul politicilor faţă de 
minorităţi. Cronologia minorităţilor naţionale din România 1989-2009”. Acest proiect se înscrie în 
cadrul proiectelor derulate de către Institut cu scopul cercetării minorităţilor din România. Între 2010-
2015 s-au realizat cronologiile următoarelor minorităţi: evrei, germani, sârbi, greci, armeni, romi, 
croaţi, turci, bulgari, lipoveni, albanezi, polonezi, slovaci şi cehi, italieni. Fiecare cronologie este însoţit 
de un material documentar (xerocopii, poze, broşuri, pliante etc.) întocmit de către autori. Aceste 
documente pot fi consultate la Centrul de documentare al ISPMN. 
Scopul bursei de cercetare este de a facilita valorificarea materialului documentar al ISPMN referitor la 
minorităţile naţionale din România, respectiv de a sprijini pregătirea unor analize referitoare la situaţia 
demografică, socială, culturală şi politică a minorităţilor naţionale după 1989. Pot fi trimise aplicaţii 
pentru analize comparative cât şi pentru analiza situaţiei a unei singure minorităţi naţionale. 
Bursierul va avea la dispoziţie colecţia de documente a ISPMN referitor la minorităţile naţionale, va 
avea acces la fondul de cărţi al ISPMN şi la baze de date internaţionale (Jstor, Anelis). 
La sfârşitul stagiului de 6 luni, bursierul va preda la ISPMN un raport de cercetare de minimum 25 de 
pagini. 
Activitatea bursierului va fi coordonată de cercetători științifici ISPMN. 
 

Cerinţe 
Studii de specialitate în domeniul ştiinţelor socio-umane 
Abilităţi de interpretare a unor analize statistice  
Abilităţi de a lucra şi de a interpreta cu surse documentare/arhivistice 
Disponibilitate de lucru la sediul ISPMN, prezenţă săptămânală 
Disponibilitate de a depista noi surse de presă, surse documentare referitoare la minorităţile naţionale 
scrise în limbile minoritare sau în limba română 
 
Criterii de selecţie 
Capacitate de creativitate şi iniţiativă; 
Capacitate de sinteză; 
Capacitate de organizare si planificare a activităţilor, si respectarea datelor limite; 
Motivaţie crescută de a lucra independent atunci când se impune; 
Cunoştinţe referitoare la cultura şi istoria, respectiv la situaţia actuală a minorităţii studiate de către 
bursier; 
Constituie avantaj cunoaşterea limbii minorităţii studiate de către bursier. 
 
Metode de selecţie 
1. Analiza dosarului 
CV (experienţă în cercetări, studii, angajări anterioare)  
Adeverinţe, copii de diplomă (cele menţionate la cerinţe) 
Scrisoare de motivaţie (între 300-600 cuvinte) 



Plan de cercetare (maxim 3 pagini) 
2. Interviu (prezenţă personală sau prin skype) pe baza scrisorii de motivaţie şi a dosarului 
 


