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PROGRAMUL UVT DE SUSȚINERE A CERCETĂRII
ÎN DOMENIUL
MIGRAȚIEI ȘI DIASPORA
Între fenomenele care au caracterizat, dar mai ales au marcat societatea românească în
perioada postdecembristă, migrația ocupă în mod incontestabil o poziție importantă. Amploarea
fenomenului migraționist a dus la dezvoltarea unor contexte și realități sociale încă puțin cunoscute
atât în România, cât și în țările de destinație ale emigranților români. Diaspora este încă foarte puțin
cunoscută și, în ciuda aportului subsțantial pe care ar putea să îl ofere la dezvoltarea societății
românești, aproape deloc utilizată. Interesul cunoașterii științifice a acestei noi provocări a
societății românești s-a manifestat cu precădere prin preocupările cercetătorilor din domeniul
științelor socio-umane (științe politice, științe umaniste, sociologie, psihologie, antropologie, drept,
economie, etc). Astfel, pană în prezent au fost elaborate o serie de studii și proiecte ale căror
rezultate au fost deja introduse în circuitul cunoașterii științifice prin intermediul articolelor,
recenziilor și a volumelor publicate.
Pe lângă toate acestea, un element distinctiv care singularizează Universitatea de Vest din
Timișoara la nivel național este faptul că în perioada 25-28 aprilie 2016, aceasta a fost gazda
ediției a IV-a a conferinței Diaspora științifică și prietenii săi, eveniment organizat în premieră în
afara capitalei țării. Plasată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Conferința a reunit
aproximativ 900 de specialiști români din peste 30 de țări. Un prim rezultat concret al acestui
eveniment a fost încadrarea problematicii diaspora și migrație în categoria de proiecte strategice
ale UVT. Acest fapt a fost certificat prin înființarea în cadrul universității, în premieră la nivel
național, a unui Birou pentru Parteneriate Strategice și Diaspora. Obiectivul general al Biroului
nou inființat este circumscris viziunii mai largi a UVT, centrată pe identificarea și consolidarea
parteneriatelor cu actori locali, naționali sau internaționali în vederea proiectării și construcției
de ințiative care să extindă impactul excelenței sale academice, în vederea generării unui impact
durabil la nivel social, economic, politic și cultural.
În acest sens, UVT consideră studiul migrației si al diasporei ca prioritate, oferind sprijinul
logistic care să garanteze, printre altele: facilitarea studiului acestui fenomen; identificarea
potențialilor parteneri din diaspora; inițierea, construcția si consolidarea unor parteneriate de
durată, care să genereze plus-valoare (în termeni de produse de cercetare, schimburi de
experiență, co-tutelă în îndrumarea doctorală sau în studiile masterale, etc). Se urmărește în
același timp facilitarea cooptării sau a recuperării resursei umane din diaspora prin încurajarea și
susținerea activă a re/integrării acesteia în sistemul de cercetare și educațional românesc.
Ca prim pas concret, UVT lansează programul de susținere a cercetării în domeniul
migrației și diaspora.
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APEL DE CANDIDATURI
Universitatea de Vest din Timișoara prin Departamentul pentru Cercetare Științifică și Creație
Universitară și Biroul de Parteneriate Strategice și Diaspora lansează competiția de selecție a
candidaturilor pentru obținerea burselor de cercetare științifică în domeniul studiului migrației
și diasporei românești.
A. CRITERII DE ELIGIBILITATE
Bursele se adresează masteranzilor, doctoranzilor, postdoctoranzilor și cadrelor didactice
titulare ale Universității de Vest din Timișoara cu preocupări științifice în domeniul de studiu al
migrației și diasporei, concretizate până în prezent în publicații (articole, cărți), burse de studiu
și participări în proiecte de cercetare.

B. CONDIŢII GENERALE
Numărul burselor alocate: 6 burse;
Durata și cuantumul bursei: maxim 12 luni cu o valoare de 250 Ron/lună;
Sursa de finanțare: Fondul de stimulare a cercetării științifice al Universității de Vest din
Timișoara, constituit din venituri proprii.
C. DOSARUL DE CANDIDATURĂ
(se trimite electronic la adresa bpsd@e-uvt.ro)
Scrisoare de motivare;
Lista publicațiilor și a proiectelor realizate;
Propunere pentru proiectul de cercetare (max. 3 pagini).
D. PROCEDURA DE SELECȚIE
Etapa I: analiza dosarului de candidatură
Etapa II: interviu cu comisia de selecție
E. CALENDARUL DE ÎNSCRIERE
Termenul de depunere a candidaturilor: 3 iunie 2016;
Afișarea listelor cu persoanele selectate: 6 iunie;
Depunerea și soluționarea contestațiilor: 6 iunie;
Interviu cu candidații selectați și afișarea rezultatelor finale: 7 iunie 2016.

În vederea consolidării poziției universității ca pol de cunoaștere științifică în domeniul migrației
și diasporei la nivel național și internațional, candidații desemnați câștigători vor avea
responsabilitatea și obligația de a participa la elaborarea unor articole/capitole de carte dedicate
domeniului de studiu.
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