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Apel la candidaturi pentru bursele „Spiru Haret” 

în cadrul SNSPA  

pentru perioada 2 iunie 2020 - 1 iunie 2021 

 

Centrul de Cercetare în Comunicare (CCC) al Facultății de Comunicare și Relații Publice, SNSPA, 

lansează competiţia pentru bursele de cercetare „Spiru Haret” pentru investigarea diasporei 

românești, cofinanțate de SNSPA și Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului 

Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Scopul acestui program de burse de cercetare este 

să creeze la nivelul SNSPA o rețea de cercetători ai fenomenului diasporei românești, în cadrul 

laboratorului de cercetare Comunicare, Discurs, Probleme Publice (CoDiPo). SNSPA își propune 

construirea unei mase critice de cercetători ai fenomenului diasporei românești, prin implicarea 

tinerilor cercetători în proiecte alături de cercetători cu experiență. 

 

I. Eligibilitatea participării la programul de burse 

 

Se pot înscrie în această competiţie tineri cercetători doctoranzi sau tineri cercetători care au 

obținut titlul de doctor în domeniile: științele comunicării, sociologie, științe politice, științe 

administrative. Candidații trebuie să fie cetățeni români. Cele șase burse individuale de cercetare 

se acordă pe bază de competiție publică. Un candidat poate beneficia o singură dată de bursa 

acordată prin acest instrument de finanțare, în calitate de student-doctorand/cercetător. Bursa este 

acordată pe durata unui an (12 luni).  

 

Fiecare bursă însumează 27700 lei, astfel:  

- Bursa propriu-zisă, în valoare de 1000 lei/lună x 12 luni 

- Cheltuieli de informare-documentare (100 lei/lună x 12 luni) 

- Cheltuieli materiale (4500 lei/an) 

- Cheltuieli pentru publicare (2000 lei/an) 

- Cheltuieli de deplasare: mobilități interne și internaționale (4500 lei/an) 

- Cheltuieli indirecte (regie) (3500 lei/an) 

 

Bursierii își vor desfășura activitatea în cadrul laboratorului Comunicare, Discurs, Probleme 

Publice (CoDiPo) al Centrului de Cercetare în Comunicare (Bd. Expoziției nr. 30A, București). 

Bursierii vor derula proiecte individuale de cercetare și vor participa la evenimentele științifice 

organizate de CCC.  

Bursierii vor fi selectați pe baza unui proiect de cercetare (vezi Anexa 1). Cercetările susținute prin 

programul de burse se vor axa pe următoarele domenii de investigație: stadiul cunoașterii despre 

diaspora românească, dinamica noilor comunități de migranți temporari, problematica migrației 

circulare și a migrației profesionale; analize asupra discursurilor despre diaspora în sfera mediatică 

și politică din România; utilizarea strategică a temei migrației în contextul dezbaterilor politice-

mediatice; analiza diverselor proiecte civice și politice de mobilizare a diasporei (valorificarea 

rețelelor migranților, a remitențelor, a capitalului antreprenorial al migranților, implicarea 

migranților în diverse proiecte de dezvoltare), analiza politicilor pentru comunitățile de migranți 

și pentru întoarcerea migranților etc. Tematica burselor selectate se va corela cu obiectivele 

programului de burse de cercetare Spiru Haret (https://uefiscdi.gov.ro/burse-de-cercetare-spiru-

haret). 
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La finalul anului, cercetătorii vor prezenta rezultatele cercetării (articol în revistă indexată în baze 

de date internaționale, capitol în volum colectiv, lucrare în volumul unei conferințe etc.) 

Rezultatele livrabile individuale vor fi stabilite la momentul încheierii contractului dintre studentul 

doctorand/cercetător și SNSPA. Pentru consolidarea unei echipe de cercetare transdisciplinare, se 

vor organiza mese rotunde și workshop-uri pentru dezbaterea și diseminarea rezultatelor cercetării. 

 

Candidații vor completa anexa 1 a prezentului apel la candidaturi și o vor trimite electronic la 

adresa: malina.ciocea@comunicare.ro până la data de 25 mai 2020 (subiectul mailului: 

candidatura bursa Spiru Haret). Rezultatele vor fi anunțate pe 29 mai 2020 iar bursa este acordată 

începând cu data de 2 iunie 2020, timp de 12 luni.  

 

Candidaturile vor fi evaluate pe următoarele coordonate: relevanţa problemei abordate în raport 

cu dezvoltarea cunoaşterii în domeniu; obiectivele proiectului; metodologia cercetării; competența 

științifică a candidatului în domeniu.  

 

 

II. Calendar 

 

Bursa este acordată pe o perioadă de 12 luni de la încheierea contractului cu SNSPA.  

 

Calendar: 

25 mai 2020: depunerea candidaturii (anexa 1 a prezentului apel la candidaturi) la adresa: 

malina.ciocea@comunicare.ro 

29 mai 2020: anunțarea rezultatelor (prin email) 

2 iunie 2020 – 1 iunie 2021: desfășurarea cercetării 

 

 

 

Contact: malina.ciocea@comunicare.ro 
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