Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie 1.5 Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării
Titlul proiectului: Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului
de studii şi cercetare postdoctorale
Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104
Beneficiar: Academia Română

TEMA DE CERCETARE SCOASĂ LA CONCURS ÎN DOMENIUL ISTORIE

Aria
tematică:
CENTRU-PERIFERIE,
CENTRALISM,
REGIONALISM
ŞI/SAU
SUBSIDIARITATE? POLITICA HABSBURGILOR ÎN TRANSILVANIA ÎN PERIOADA 18501867
Tema de cercetare abordează, la nivel de analiză interdisciplinară evoluţia politică, economică socialculturală a Transilvaniei ca provincie a Imperiului Habsburgic pe o perioadă de timp definită.
Unul dintre interesele fundamentale ale politicii habsburgice în Transilvania a fost dezvoltarea
economică şi socială a zonei, prin punerea în aplicare a numeroase programe reformiste. Necesităţile
transilvănene în acest sens au fost sesizate corect de către actorii centrali şi locali, care au acţionat în
acest sens, desigur in cadrul condiţionărilor specifice existente la nivelul Transilvaniei. Scopul proiectului
de faţă este cercetarea pe mai multe niveluri şi segmente a evoluţiilor ce au avut loc in perioada de timp
studiată, cercetare care se bazează mai ales pe documentaţia inedită, prezentă în arhivele româneşti şi
straine.
O altă intenţie a acestor cercetări este oferirea unei viziuni de ansamblu care să surprindă continuităţile
şi discontinuităţile politicii habsburgice faţă de Transilvania, într-o perioadă istorică în care aceasta era
racordată la circuitul economic, social şi cultural al Europei Centrale.
Proiectul nostru va oferi un răspuns şi o definire a tipului de politici promovate la adresa unor provincii
considerate periferice. Se va încerca oferirea unei explicaţii istorice la întrebarea dacă a fost sau nu o
relaţie de tip centru-periferie sau a fost vorba de un alt tip de politică regională.

Profilul ideal al candidatului şi cerinţele specifice programului:
Candidatul aşteptat trebuie să dovedească, pe lângă cerinţele generale ale programului, o serie de
aptitudini specifice formale şi o serie de aptitudini specifice de conţinut. Aptitudinile specifice formale
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au în vedere capacitatea muncii în echipă, experienţa organizării manifestărilor ştiinţifice, cunoştinţe
avansate de metodologia cercetării ştiinţifice şi de redactare a unei lucrări ştiinţifice. Aptitudinile
specifice de conţinut au în vedere cunoştinte despre evoluţia politică, economică social-culturală a
Transilvaniei ca provincie a Imperiului Habsburgic pe o perioadă de timp definită. Selectarea
candidaţilor are în vedere specialişti ai domeniului care au dovedit deja prin publicaţiile lor şi prin teza
de doctorat competenţele dobândite de-a lungul studiilor anterioare. De asemenea, se va avea în vedere
experienţa editării materialelor ştiinţifice pe domeniul de cercetare (coordonare volume, periodice etc.;
prezenţa în comitete sau colegii redacţionale ale unor publicaţii de specialitate etc.). Reprezintă avantaj
competitiv cunoaşterea limbii şi a paleografiei germane şi maghiare de secolul al 19-lea.
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