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NR. UVT: 50801/0-1/ 15.10.2020; FLIT2020-2602 

 

APEL LA CANDIDATURI  

BURSE STUDENȚEȘTI 

 

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 (https://roger.projects.uvt.ro/), în desfășurare la Facultatea de Litere, Istorie și 

Teologie, se lansează competiția de selecție a candidaturilor pentru obținerea unei burse studențești. 

Activitatea se va desfășura în Timișoara, respectiv online în perioada de restricții legate de pandemie. 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE 
Bursa studențească de 6 luni este destinată tinerilor studenți ai unui program de licență din 

domeniile disciplinare acoperite de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. Candidații la bursa 

studențească trebuie să demonstreze (prin activitate de practică, voluntariat, lucrări) cunoștințe de bază 

în domeniul lingvisticii de corpus la momentul depunerii aplicației și să fi făcut deja dovada capacității 

de a lucra cu metodologia acestei discipline. Cunoașterea limbii engleze este obligatorie. 

 

CONDIŢII GENERALE 
Numărul burselor alocate: 2 

Grant lunar: 1000 lei (Grant total: 6000 lei) 

Durata: 6 luni 

Începerea activității: 01.11.2020 

Numărul de ore alocat activității de către bursier: 4 ore/zi (80h/lună) 

Sursa de finanțare: veniturile proprii ale proiectului ROGER 

 

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ 
Candidatura va fi redactată în limba română sau în limba engleză și va conține următoarele: 

1. CV și portofoliu științific 

2. Scrisoare de motivație 

3. Copie după cartea 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 

https://roger.projects.uvt.ro/
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CALENDARUL DE ÎNSCRIERE 
 

 

NR. CRT. ETAPA TERMENE DETALII 

1. Depunerea 

dosarelor 

 

19.10.2020, ora 9:00 – 

22.10.2020, ora 12:00 

 

Online la adresa  

roger.projects@e-uvt.ro (și 

obligatoriu în CC adresa: 

roxana.rogobete@e-uvt.ro), cu 

mențiunea „Dosar candidatură bursă 

studențească”  

2. Perioada de 

evaluare a 

dosarelor  

23.10.2020  

3. Afișarea 

rezultatelor 

26.10.2020, ora 10:00 Rezultatele vor fi comunicate 

candidaților prin e-mail 

4. Perioada 

contestațiilor 

26.10.2020, intervalul 

12:00-16:00 

Online la adresa  

roger.projects@e-uvt.ro (și 

obligatoriu în CC adresa: 

roxana.rogobete@e-uvt.ro), cu 

mențiunea „Contestație concurs bursă 

studențească” 

5. Afișarea 

rezultatelor 

finale 

27.10.2020, ora 14:00 Rezultatele vor fi comunicate 

candidaților prin e-mail 
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DESCRIEREA DETALIATĂ A ACTIVITĂȚILOR DE CERCETARE  

Informaţii privind activitățile din cadrul proiectului de cercetare Academic genres at the 

crossroads of tradition and internationalization: Corpus-based-interlanguage research on genre 

use in student writting at Romanian universities (ROGER), (2017-2022), ctr.nr. IZ11Z0_166537, 

finanţat în cadrul Programului PROMYS, director de proiect Dr Mădălina Chitez: 

 

I. Asistență procesare date ROGER corpus  

1. Curățare și codare texte pentru includerea în corpusul ROGER 

2. Copiere metadata, completare Excel 

3. Inventar texte (nr. texte, semnături) etc. 

4. Transcriere de texte 

5. Scanare de texte 

 

II. Asistență procesare date pentru diverse studii de caz 

1. Transcriere de interviuri 

2. Creare de mini-corpusuri 

3. Adunare de informații de pe pagini web 

 

III. Căutare de informații pentru actualizare bază de date RESUPH  

- Adunare de informații de pe pagini web despre conferințe studențești sau pentru cercetători din ariile 

tematice FLIT 

- Actualizare Social Media / Promovare ROGER (Facebook, Twitter, Youtube) 

 

IV. Curs de Corpus Linguistics  

 

V. Cercetare individuală 

 

 
Oferta: 

● Posibilitatea de dezvoltare academică prin includerea într-o rețea de cercetare internațională, 
realizarea de publicații și acumularea de experiență de cercetare în domenii inovative ca 
lingvistica de corpus; 

● Spațiu de lucru în clădirea UVT (online în perioada de restricții legate de pandemie); 
● Program flexibil de lucru; 
● Echipament modern de lucru; 
● Posibilitatea de a participa la conferințe și stagii de cercetare în străinătate finanțate din 

bugetul proiectului; 
● Posibilitatea de angajare pe lungă durată în cazul achiziționării de proiecte de cercetare 

suplimentare. 
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Date de contact:  

Tel: 0256 592 741 

E-mail: roger.projects@e-uvt.ro; madalina.chitez@e-uvt.ro; roxana.rogobete@e-uvt.ro.   

 

 

Director ROGER, 

Dr. Mădălina Chitez 
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