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Anunț burse de cercetare ISPMN 2021 

 

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale (ISPMN) anunță concursul public 

pentru 4 burse de cercetare pentru cercetători cu preocupări în domeniul minorități naționale și 

relații interetnice.  

Programul de burse al ISPMN urmărește să contribuie la promovarea valorilor interculturalității, 

valorificarea bazelor de date și a materialelor existente în Institut și în alte instituții de profil, să 

încurajeze tinerii cercetători și să ofere cercetătorilor oportunitatea și cadrul de a câștiga 

experiență în munca de cercetare în echipă. 

În cadrul acestui apel de burse se acordă 4 burse aspirant cu durata de 2 luni în valoare de 1000 

lei/lună în următoarele domenii: domeniul cadrele instituționale ale cercetărilor referitoare la 

minoritățile naționale din România în perioada 1945-1989 (1 bursă), domeniul relațiile între 

minoritățile etnice în România după 1918 (2 burse) și în domeniul documentarea cercetărilor 

științifice privind minoritățile naționale din România (1 bursă). 

Formularul de participare la concurs, descrierea burselor și condițiile de participare sunt 

disponibile la adresa de web www.ispmn.gov.ro sau pot fi solicitate prin e-mail la 

office@ispmn.gov.ro. 

 

 

Procedura evaluării 

 

Evaluarea și selectarea candidaților se face după următoarea procedură: 

1) Trimiterea dosarului complet în format electronic pe adresa de e-mail office@ispmn.gov.ro . 

Data limită: 30 septembrie 2021. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. 

2) Evaluarea candidaților (analiza dosarului de candidatură) se face de către o comisie care are în 

componență 3 cercetători ISPMN. 

3) Analiza și evaluarea dosarelor de candidatură de către Comisia de evaluare va fi făcută și 

publicată în termen de maximum 5 zile lucrătoare. 

4) Candidații vor avea la dispoziție 1 zi lucrătoare după publicarea rezultatelor să depună 

contestație. 

5) Candidații declarați admiși vor semna un contract de bursă cu ISPMN pe perioada stabilită în 

anunțul de bursă. 

 

mailto:office@ispmn.gov.ro
http://www.ispmn.gov.ro/
mailto:office@ispmn.gov.ro
mailto:office@ispmn.gov.ro


 

 

Strada Gavril Muzicescu nr. 5, Cluj-Napoca 
Tel: +4 0364-116261; Fax: +4 0364-103177 

E-mail: office@ispmn.gov.ro 
www.ispmn.gov.ro 

Institutul pentru 
Studierea Problemelor 
Minorităţilor Naţionale 

 

 

1. Bursă de cercetare în domeniul cadrele instituționale ale cercetărilor referitoare la 

minoritățile naționale din România în perioada 1945-1989 

 

Tipul bursei de cercetare: 1 bursă aspirant pentru tineri specialiști în cercetarea minorităților 

naționale. Durata: 2 luni (15 octombrie – 15 decembrie 2021) 

 

Tematică: 

Așteptăm propuneri de cercetare privind activitatea unor instituții de cercetare / de învățământ 

superior în cadrul cărora s-au desfășurat cercetări referitoare la minoritățile naționale în România 

comunistă (documentare arhivistică, revista presei etc.). 

 

Sarcinile bursierului: 

-digitizare de documente relevante cu aparatul foto / scannerul portabil propriu 

-întocmirea unei liste de documente digitizate 

-bursierul va preda la sfârșitul perioadei de bursă un raport de cercetare (raport scris de max. 5 

pagini). 

Activitatea bursierului va fi coordonată din partea ISPMN de către cercetător Gidó Attila. 

 

Cerințe: 

- Absolvenți de studii de lungă durată cu diplomă de licență; masteranzi; doctoranzi în științe 

sociale 

- Activitate în cercetarea științifică sau în domenii relevante pentru cercetarea istoriei 

contemporane 

- Experiență în cercetare arhivistică. 

 

Criterii de evaluare: 

- Experiență de cercetare științifică în domenii relevante 

- Posibilitatea de a desfășura activitatea de cercetare, pe o perioadă îndelungată, la București sau în 

alte centre universitare din România 

- Creativitate și inițiativă 

- Capacitate de luare a deciziilor 

- Capacitate de organizare si planificare a activităților și de respectare a termenelor 

- Motivație crescută de a lucra independent 

- Cunoașterea unei limbi minoritare constituie avantaj. 

 

Dosarul de concurs va conține: 
Formular de înscriere 

CV (experiență în cercetări, studii, angajări anterioare)  

Lista de publicații 

Adeverințe, copii după diplome (cele menționate la cerințe) 
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Scrisoare, eseu de motivare (300-400 cuvinte din care reies abilitățile menționate la Criteriile de 

evaluare) 

Plan de cercetare (max. 1 pagină) 

 

2. Bursă de cercetare în domeniul relațiile între minoritățile etnice în România după 1918 

 

Tipul bursei de cercetare: 2 burse aspirant pentru tineri specialiști în cercetarea minorităților 

naționale. Durata: 2 luni (15 octombrie – 15 decembrie 2021) 

 

Tematică: 

Așteptăm propuneri de cercetare în următoare teme: 

-imaginea unei minorități etnice în presa minoritară în anumite perioade (perioada interbelică, 

perioada celui de-al Doilea Război Mondial etc.) 

-relația între minorități în anumite regiuni între 1918-1940, 1940-1944, 1945-1989 (ex.: relația 

între sași și maghiari în regiunile locuite predominant de sași; relația între romi și maghiari în 

regiunile locuite predominant de maghiari etc.). 

 

Sarcinile bursierului: 

-digitizare de documente / articole de presă în limbi minoritare relevante cu aparatul foto / 

scannerul portabil propriu 

-întocmirea unei liste de documente digitizate 

-bursierul va preda la sfârșitul perioadei de bursă un raport de cercetare (raport scris de max. 5 

pagini). 

Activitatea bursierului va fi coordonată din partea ISPMN de către cercetător Gidó Attila. 

 

Cerințe: 

- Absolvenți de studii de lungă durată cu diplomă de licență; masteranzi; doctoranzi în științe 

sociale 

- Activitate în cercetare științifică sau în domenii relevante pentru cercetarea istoriei contemporane 

- Experiență în cercetare arhivistică. 

 

Criterii de evaluare: 
- Experiență de cercetare științifică în domenii relevante 

- Posibilitatea de a desfășura activitatea de cercetare, pe o perioadă îndelungată, la București sau în 

alte centre universitare din România 

- Creativitate și inițiativă 

- Capacitate de luare a deciziilor 

- Capacitate de organizare si planificare a activităților și de respectare a termenelor 

- Motivație crescută de a lucra independent 

- Cunoașterea unei limbi minoritare (pentru consultarea documentelor de arhivă sau a presei 

minoritare). 
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Dosarul de concurs va conține: 
Formular de înscriere 

CV (experiență în cercetări, studii, angajări anterioare)  

Lista de publicații 

Adeverințe, copii după diplome (cele menționate la cerințe) 

Scrisoare, eseu de motivare (300-400 cuvinte din care reies abilitățile menționate la Criteriile de 

evaluare) 

Plan de cercetare (max. 1 pagină) 

 

3. Bursă de cercetare în domeniul documentării cercetărilor științifice privind minoritățile 

naționale din România 

 

Tipul bursei de cercetare: 1 bursă aspirant pentru tineri specialiști în cercetarea minorităților 

naționale. Durata: 2 luni (15 octombrie – 15 decembrie 2021) 

 

Tematică: 

Bursa reprezintă un stagiu de cercetare în cadrul proiectului ISPMN cu titlul RE/SEARCH. Prin 

acest proiect se urmărește colectarea și sistematizarea publicațiilor, proiectelor, bazelor de date, 

filmelor documentare și evenimentelor științifice care abordează minoritățile naționale din 

România. Baza de date rezultată este publicată apoi pe pagina web a ISPMN. 

 

Sarcinile bursierului: 

-întocmirea unor bibliografii pentru minoritățile specificate de către coordonator 

-actualizarea bazei de date existente. 

Activitatea bursierului va fi coordonată din partea ISPMN de către cercetător Kiss Ágnes. 

 

Cerințe: 

- Absolvenți de studii de lungă durată cu diplomă de licență; masteranzi; doctoranzi în științe 

sociale 

- Activitate în cercetare științifică sau în domenii relevante pentru documentarea și arhivarea 

cercetărilor legate de minorități. 

 

Criterii de evaluare: 

- Experiență în documentare, construcție și manipulare baze de date 

- Experiență în compilarea unor bibliografii selective 

- Cunoașterea unor limbi minoritare constituie avantaj 

- Posibilitatea de a frecventa biblioteci 

- Capacitate de luare a deciziilor 

- Capacitate de organizare și planificare a activităților și de respectare a termenelor. 

Dosarul de concurs va conține: 
Formular de înscriere 

CV (experiență în cercetări, studii, angajări anterioare)  

mailto:office@ispmn.gov.ro


 

 

Strada Gavril Muzicescu nr. 5, Cluj-Napoca 
Tel: +4 0364-116261; Fax: +4 0364-103177 

E-mail: office@ispmn.gov.ro 
www.ispmn.gov.ro 

Institutul pentru 
Studierea Problemelor 
Minorităţilor Naţionale 

Adeverințe, copii după diplome (cele menționate la cerințe) 

Scrisoare, eseu de motivare (300-400 cuvinte din care reies abilitățile menționate la Criteriile de 

evaluare) 

Plan de cercetare (max. 1 pagină) 

 

 

Formular de aplicare 

 

Regulament burse ISPMN 
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