Venczel József verseny
Szabályzat

A versenyt a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete szervezi
középiskolások számára, Venczel József egyetemi tanár és társadalomkutató emlékére, aki nagymértékben
hozzájárult a szociológia intézményesüléséhez és társadalomtudományos kutatás fejlesztéséhez.
Tematika: szociológia,kulturális antropológia és szociális munka
A verseny céljai: kortárs társadalmi problémákkal kapcsolatos eredeti, dokumentált és koherensen
alátámasztott esszék kidolgozására ösztönözni a tanulókat. A cél nem egy bizonyos tudáshalmaz
ellenőrzése, hanem az antropológiai, szociológiai és szociális munka ismeretek iránti érdeklődés felkeltése,
valamint az önálló dokumentálódás, érvelés és kritikai gondolkodási készségek fejlesztése. Ebből kifolyólag
a pályázók számára a líceumi szociológia tankönyvek csak fakultatív, általános referenciaként szolgálnak.
Az esszét magyar nyelven kell megírni.
Részvétel: a verseny országos szintű, részt vehetnek a romániai XI. és XII. osztályos, líceumban tanuló
diákok. A részvétel díjmentes. A verseny nyelve a magyar. A magyar nyelvet ismerő külföldi állampolgárok
is részt vehetnek.

A verseny szakaszai és próbái
A benevezett esszék elbírálása két szakaszban történik.
I.szakasz
A verseny bírálóbizottsága „megfelelő” vagy „nem megfelelő” minősítéseket alkalmazva kiválasztja a
legjobb esszéket (legfeljebb 30-at), amelyek tovább jutnak a verseny II. fordulójába. Az első forduló
eredményei megtekinthetők lesznek a Tanszék/Kar honlapján és a kar épületének hirdetőtábláján,
legkésőbb április 8-ig. A verseny összes résztvevője, a kapott minősítéstől függetlenül, részvételi igazolást
kap az első fordulóban való részvételéről.
II. szakasz
A továbbjutott esszék szóbeli bemutatása a Szociológia Tanszék épületében, szükség esetén a XI. és XII.
osztályosok számára két különböző szekcióban történik, a kar oktatóiból álló zsűri előtt. A bemutatást
követően a résztvevők a zsűritagok által feltett kérdésekre is válaszolnak. A feltett kérdések az esszék
témáinak társadalmi relevanciájával, illetve annak szociológiai, antropológiai vagy szociális munka
hasznosíthatóságával/hasznosságával kapcsolatosak lehetnek. E bemutatás alapján a bírálóbizottság
tagjai egy 1-től 10-ig terjedő osztályzattal értékelik a bemutatott dolgozatokat. A II. forduló összes
résztvevője is kap egy részvételi diplomát. A verseny eredményeit a Kar honlapján teszik közzé, legkésőbb
három nappal a versenyt követően. A diplomákat a tanulók a verseny napján vehetik át, vagy postai úton
kapják meg a bírálóbizottság döntését követő legtöbb hét napon belül.

Díjak és felvételi előnyök
Az I., II. vagy III. díjban részesülő versenyzők 10-es bejutó jeggyel felvételt nyernek karunk magyar nyelvű
szociológia, antropológia éa szociális munka szakjára az adott évi felvételin.
A 8-asnál nagyobb jegyet szerző versenyzők esetében a versenyen elért jegy helyettesítheti az érettségi
átlagot, amennyiben az érettségi jegyük ennél kisebb.
Mindkét esetben e felvételi előny csak akkor illeti meg a díjazottakat, ha azok a felvételivel elnyert helyüket
el is foglalják az adott beiratkozási időszakban (az érettségi diploma bemutatásával, az iratkozási
formanyomtatvány kitöltésével és az iratkozási díj befizetésével).
A verseny díjazottjai és résztvevői, akik legalább 8-as (nyolcas) érdemjegyet szereztek a verseny során és
a fenti bekezdésben megjelölt módon elfoglalták helyüket, az egyetemi felvételi alkalmával elsőbbséget
élveznek a magyar nyelvű szociológia, antropológia és szociális munka szakok tandíjmentes helyein,
azokkal a jelentkezőkkel szemben, akik nem vettek részt a versenyben.
A versenyen való részvétel ingyenes.
A szenzo-motoros fogyatékkal élő tanulókat kérik, hogy időben értesítsék a szervezőket a versenyben
való részvételük feltételeinek megteremtéséhez.
A jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltve és az esszét Word formátumú dokumentumként küldjék, a
dokumentumokat a következőképpen elnevezve:
Tanuló vezetéknéve.Tanuló keresztneve.Essze
Tanuló vezetékneve.Tanuló keresztneve.Urlap

