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NR. ÎNREG.: 19124/0-1/ 21.04.2021 
 

APEL LA CANDIDATURI  

BURSE DE ASISTENȚĂ ÎN CERCETARE 

În cadrul proiectului de cercetare Academic genres at the crossroads of tradition and internationalization: 
Corpus-based interlanguage research on genre use in student writing at Romanian universities – ROGER 
(roger.projects.uvt.ro), în desfășurare la Facultatea de Litere, Istorie si Teologie, se lansează competiția de 
selecție a candidaturilor pentru obținerea unor burse de asistență în cercetare respectiv diseminare a 
rezultatelor cercetarii. Activitatea se va desfășura în Timișoara (online în perioada de restricții cauzate de 
pandemie). 
 
CRITERII DE ELIGIBILITATE 
Candidații la bursele de asistență în cercetare trebuie să demonstreze (prin cursuri, lucrări) cunoștințe de bază 
în domeniul filologiei la momentul depunerii aplicației. Cunoașterea limbii engleze este obligatorie. 
Bursa 1: Asistent de cercetare  

- Student la program de studii de licență sau de masterat în domeniul filologiei; 
- Interes pentru teme de cercetare în domeniul lingvistic; 
- Disponibilitatea de a lucra cu metode de procesare și analiză de date specifice lingvisticii de corpus. 

Bursa 2: Asistent diseminare rezultatele cercetării  
- Studii universitare de doctorat finalizate sau în curs de finalizare, în domeniul filologiei; 
- Abilități și interes pentru tematica scrierii academice de tip expert; 
- Interes pentru coordonarea unor proiecte de publicații / diseminare a rezultatelor cercetării: 

identificare sursa de publicare, editare și corectură texte în pregătire spre publicare, coordonare sarcini 
de lucru autori, coordonare sarcini de lucru editori. 

- Cunoștințe solide de limba engleză. 
 
 
CONDIŢII GENERALE 
Numărul burselor alocate: 2 
 
Tipul burselor: 
Bursa 1: 
- Bursă lunară: 800 RON 
- Durata: 3 luni (cu posibilitate de prelungire) 
- Începerea activității de cercetare: 01.05.2021 
- Număr de ore alocat pe lună: 70-80 

Bursa 2: 
- Bursă lunară: 1200 RON 
- Durata: 12 luni (cu posibilitate de prelungire) 
- Începerea activității de cercetare: 01.05.2021 
- Număr de ore alocat pe lună: 70-80 
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Sursa de finanțare: veniturile proiectului ROGER 
DOSARUL DE CANDIDATURĂ 
Candidatura (în limba română sau engleză) va conține următoarele: 

• CV și portofoliu științific 

• Adeverință de student (pentru Bursa 1) 

• Copie carte de identitate 
 

 

PROCEDURA DE SELECȚIE 
Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu prevederile Regulamentului HCA, nr. 4 / 12.10.2017, și 
constă în: 

- Verificarea criteriilor de eligibilitate 

- Analiza dosarului de candidatură 
 
 

CALENDARULUL DE ÎNSCRIERE ȘI SELECȚIE 

NR. 
CRT. 

ETAPA TERMENE LOCAȚIA 

1. Depunerea dosarelor 
 

22.04.2021, ora 9:00 – 
28.04.2021, ora 12:00 
 

Online la adresa  
roger.projects@e-uvt.ro (cu mențiunea 
„Dosar candidatură bursă 1”/ „Dosar 
candidatură bursă 2”) 

2. Perioadă evaluare dosare și 
realizare interviu 

28.04.2021 Interviul va avea loc în intervalul 14:30 – 
17:30. Programarea candidaților va fi 
comunicată prin e-mail 

3. Afișare rezultate 29.04.2021,  
ora 18:00 

Rezultatele vor fi comunicate prin e-mail 

4. Perioada contestații 30.04.2021,  
intervalul 09:00-12:00 

Online la adresa  
roger.projects@e-uvt.ro (cu mențiunea 
„Contestație bursă 1”/„Contestație bursă 
2”) 

5. Afișare rezultate finale 30.04.2021,  
intervalul 16:00-20:00 

Rezultatele vor fi comunicate prin e-mail 

 

 
Director ROGER, 
Dr. Mădălina Chitez 
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