
               
 

CODHUS  caută practicanți și voluntari! 

 

 

Vrei să fii la curent cu ultimele metode de cercetare din domeniul digital humanities?  

Vino să faci practică sau voluntariat la casa codurilor digitale pentru umaniști - CODHUS! 

 

Avem nevoie de studenți cu chef de cercetare, cărora le oferim: 

- program flexibil de lucru și suport din partea echipei; 

- posibilitatea de dezvoltare academică prin includerea într-o rețea de cercetare internațională, 

acumularea de experiență de cercetare în domeniul digital humanities; 

- posibilitatea de angajare în cadrul centrului CODHUS, în cazul câștigării unor finanțări pentru 

cercetare; 

- experiență internațională, prin participarea la conferințe internaționale sau traininguri oferite de 

specialiști din străinătate; 

- posteritate!  

Toate activitățile noastre de cercetare vor fi popularizate prin SPOR, pe pagina 

codhus.projects.uvt.ro și pe pagina Facebook a centrului! 

 

Ce activități îți propunem: 

- colectare, procesare, codare texte corpus ROGER (ro, en); 

- punerea la punct a altor micro-corpusuri cercetate de echipa CODHUS; 

- crearea unei baze de date cu instrumente digitale utile științelor umaniste; 

- traducerea unor materiale de promovare pentru site-urile și platformele 

online ale centrului CODHUS (ro-en, en-ro); 

- cercetare individuală: lingvistică de corpus, scriere academică, traduceri, 

literatură digitală; 

- crearea unei baze de date cu conferințe de interes pentru FLIT. 

 

Iată câteva impresii împărtășite de juniorii de anul trecut, interesați de metode de cercetare în 

lingvistica de corpus și digital humanities: 
 

Consider că efectuarea stagiului de practică în cadrul CODHUS a fost o experiență benefică dezvoltării 

mele intelectuale. Activitățile propuse au fost provocatoare, menite să ne trezească dorința de a cerceta. // 

Consider că mi-am dezvoltat aptitudini digitale, dar și lingvistice. // Am descoperit noi interese (plăcerea de a 

utiliza instrumente de cercetare a literaturii digitale, de a le analiza) prin cercetarea individuală pe care am 

realizat-o. // A fost o experiență interesantă, cu adevărat educativă și în cadrul unui colectiv plăcut! // Taskurile 

mi s-au părut interesante. // Sarcinile nu au fost dificile, însă mi s-au părut puțin provocatoare deoarece au 

necesitat multă atenție și precizie. 

 

Te-am convins? Trimite-ne un CV și o scurtă scrisoare de intenție (o jumătate de pagină) la 

adresa codhus@e-uvt.ro până în 25 octombrie și te vom contacta! Interviurile cu studenții selectați vor 

avea loc, online, în săptămâna 2-6 noiembrie, fiind stabilite de comun acord cu aplicanții. 


