PREMII ȘI AVANTAJE LA
ADMITERE:
Participanții care au obținut Premiul I,
Premiul II sau Premiul III la concurs sunt
declarați admiși la specializarea Antropologie cu
nota de admitere 10 (zece) la sesiunea admiterii
din anul în curs, cu condiția să confirme locul
obținut prin Concurs în perioada de înscriere prin
prezentarea diplomei de Bacalaureat, completarea
formularelor de înscriere și plata taxei de
admitere.
Participanții care au obținut cel puțin nota 8
(opt) la concurs sunt declarați admiși la
specializarea
Antropologie,
în
ordinea
descrescătoare a notelor obținute, cu condiția să
confirme locul obținut prin concurs în perioada de
înscriere prin prezentarea diplomei de Bacalaureat,
completarea formularelor de înscriere și plata taxei
de admitere. Nota de admitere a participanților
menționați va fi nota obținută la concurs sau, în
cazul în care media de la Bacalaureat (proba întâi
la Admitere, vezi http://socasis.ubbcluj.ro) este
mai mare, se va lua în considerare aceasta, spre
avantajul candidatului.

ÎNSCRIERE
Fișa de înscriere completată și eseul se trimit
prin e-mail ca fișiere text (Word) atașate la adresa:
concurs@socasis.ubbcluj.ro
Informaţii
suplimentare despre modalitatea de completare a fişei
de înscriere si redactare a eseului se găsesc la
adresa web: http://socasis.ubbcluj.ro
Data limită de primire: 25 martie 2017.

Juriul concursului va selecta cele mai bune
eseuri prin acordarea calificativului “admis” sau
“respins” pentru etapa a II-a a concursului.
Rezultatele primei etape vor fi publicate pe site-ul
facultăţii cel târziu în data de 30 martie a anului în
curs.

ORGANIZATOR

UNIVERSITATEA
BABEŞ-BOLYAI

Organizatorul
Concursului
Naţional
de
Antropologie Socială este Facultatea de Sociologie
şi Asistenţă Socială, UBB. Facultatea noastră oferă
specializări în domeniul sociologiei, antropologiei,
asistenţei sociale şi managementului resurselor
umane. Studenţii pot opta pentru linia de studiu în
limba română sau maghiară. În fiecare an, o serie
de cursuri au loc în limba engleză şi primesc
studenţi internaţionali.
Într-un mediu academic dinamic şi sensibil la
realitatea socială, cultivăm tradiţia învăţării
interactive şi a colaborării dintre profesori şi
studenţi în proiecte de cercetare şi intervenţie
socială.
Absolvenţii noştri lucrează drept experţi-consultanţi
la departamentele de marketing şi resurse umane
ale unor instituţii publice şi private, cercetători la
institute de sondare a opiniei publice, jurnalişti,
asistenţi sociali, consilieri şcolari, profesori în
învăţământul universitar şi preuniversitar.

DATE IMPORTANTE
Termen limită trimitere eseuri: 25 martie
Rezultatele selecției eseurilor: 30 martie
Concurs la sediul facultății: 8 aprilie
Contact: concurs@socasis.ubbcluj.ro
http://socasis.ubbcluj.ro

CONCURSUL NAŢIONAL DE
ANTROPOLOGIE SOCIALĂ
2017
http://socasis.ubbcluj.ro
FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

CONCURS 2017
Concursul este organizat de către Departamentul
de Sociologie a Facultății de Sociologie și Asistență
Socială a Universității Babeș-Bolyai în memoria
regretatului profesor Ion Aluaș, care a inspirat și
susținut dezvoltarea instituțională a sociologiei și
antropologiei sociale în centrul universitar clujean.
Obiective:
concursul încurajează elevii să
abordeze teme variate, relevante pentru societatea
contemporană, într-o manieră originală, dar
documentată și coerent argumentată. Scopul nu
este testarea unor cunoștințe, ci stimularea
interesului pentru cunoașterea antropologică și
sociologică
și
dezvoltarea
abilităților
de
documentare autonomă, argumentare și gândire
critică. Prin urmare, manualele de liceu pentru
disciplina Sociologie constituie doar un reper
general, facultativ.
Participare: Concursul este deschis în mod
gratuit tuturor elevilor de liceu din clasa a XII-a,
cât și proaspeților absolvenți de liceu care au
obținut Bacalaureatul în anul școlar anterior celui
în care este organizat concursul.

ETAPELE CONCURSULUI
Etapa I: concurs de eseuri trimise electronic către

comisia de concurs, alături de formularul de
înscriere la concurs completat. Data limită de

primire: 25 martie a anului în curs. Juriul
concursului va selecta cele mai bune eseuri prin
acordarea calificativului “admis” sau “respins”
pentru etapa a II-a a concursului. Rezultatele
primei etape vor fi publicate pe site-ul facultății și
pe avizier cel târziu în data de 30 martie a anului
în curs. Toți participanții la concursul de eseuri,
indiferent de calificativul obținut, vor primi o

adeverință de participare în prima etapă a

concursului și materiale informative privind
specializările oferite în cadrul Departamentului de
Sociologie.
II: concurs organizat în incinta
Departamentului de Sociologie, în data de 8 aprilie.
Etapa

Elevii care au ajuns cu succes în această etapă vor
răspunde în scris la un set de întrebări privind
relevanța socială a temei adresate în eseu și
utilitatea
demersului
antropologic
pentru
abordarea temei respective. Lucrările scrise vor fi
evaluate de către juriu. Fiecare concurent va primi
o notă între 1-10 de la fiecare membru al juriului,
urmând ca nota finală de concurs să fie media
notelor acordate de către membrii juriului.
Concurenții care au primit notele cele mai mari vor
primii Premiul I, II și III. Se pot acorda mai multe
premii I, II și III, în funcție de prestanța
concurenților. Toți concurenții care s-au calificat
pentru etapa a II-a vor primi o Diplomă de
participare.
Rezultatele concursului se afișează pe site-ul
facultății în termen de cel mult trei zile de la data
desfășurării acestuia. Diplomele obținute vor fi
înmânate elevilor în ziua concursului sau trimise
prin poștă.
Juriul concursului va fi format din minim trei
cadre didactice ale Departamentului de Sociologie,
desemnați de către Directorul de Departament în
urma consultării colectivului departamentului.

TEMA CONCURSULUI
Cerinţe și sugestii pentru faza I a
concursului: Scrieți un eseu în care descrieți cum
vă imaginaţi că va arăta lumea noastră peste
treizeci de ani - din punctul de vedere al relațiilor

sociale (familiale, de prietenie, de muncă etc.),
relațiilor cu tehnologia, organizării politice a
societății, relațiilor cu mediul natural, influenței
mass-media sau a rețelelor de socializare online.
(Puteți alege una sau mai multe dintre temele
precizate mai sus.)
Lungimea eseului trebuie să fie de 800 - 1.000
cuvinte (cca 3 pagini, Times New Roman 12,
aliniere la un 1.5 rânduri).
Sugestii/întrebări ajutătoare: Îți imaginezi că
familia tradițională va mai exista sau nu? Ce forme
de organizare a relațiilor apropiate de rudenie ar
putea să-i ia locul? Cum se vor schimba relațiile de
cuplu și modul de alegere a partenerilor? Vor mai
fi locuri de muncă în sensul cunoscut, sau vom
munci mai degrabă de acasă cu ajutorul
calculatorului? Banii vor fi principala motivație a
muncii sau vor fi implicați și alți factori? Vom mai
putea să facem diferența între inteligența artificială
și cea umană (vor trece roboții testul Turing)?
Vom avea o viață mai lungă datorită inovațiilor din
medicină? Va fi mai multă pace în lume, dacă se
vor utiliza resurse energetice inovative? Societățile
vor fi mai democratice, sau vor apărea noi dictaturi
și totalitarisme? Democrația directă va înlocui
democrația prin reprezentanți? Statele naționale
vor fi mai puternice, sau vor dispărea în formațiuni
mai ample, de tipul Uniunii Europene? Se va putea
încetini ritmul de dispariție a speciilor de pe Terra?
Vom putea diminua efectul de seră și încălzirea
globală sau o catastrofă ecologică este la orizont?
Cum vor fi influențate politicile ecologice de
organizarea socială? Vor fi rețelele de socializare
prin internet mai influente decît ziarele și
televiziunile? Vor deveni adicțiile legate de
consumul de internet probleme sociale?

