TEMA CONCURSUL NAȚIONAL DE ANTROPOLOGIE SOCIALĂ „Ion Aluaș” – 2017
FAZA ÎNTÂI: CONCURS ESEURI
Cerințe și sugestii pentru faza I a concursului
Cerințe:
Scrieți un eseu în care descrieți cum vă imaginați 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?

PRECIZĂRI:
Fișa de înscriere completată și eseul se trimit prin e-mail ca fișiere text (Word) atașate
la adresa: concurs@socasis.ubbcluj.ro, denumite în felul urmator:
Nume elev.Prenume elev.Eseu
Nume elev.Prenume elev.Fisa_inscriere
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 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 la Departamentul de Sociologie.

