
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ESEURI 

Liceanul Psiholog, Ediția a III-a 

 

 

1. Despre concurs 

 

Departamentul de Psihologie din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, organizează competiția de eseuri Liceanul psiholog, 

Ediția a III-a, adresată liceenilor (clasele X - XII) din toată țara. 

Scopul concursului este acela de a stimula interesul elevilor pentru cunoașterea psihologică și de 

a-i familiariza cu domeniul psihologiei, în vederea pregătirii pentru examenul de admitere la 

specializarea Psihologie. 

 

2. Adresabilitate 

 

Concursul este gratuit și se adresează tuturor elevilor claselor a X-a, a XI-a, respectiv a XII-a, 

indiferent de profil. 

 

3. Tematica și structura eseului 

 

TEMA ESEULUI: „Este creativitatea limitată de tehnologie?" 

 

STRUCTURA ESEULUI: 

 

1. Introducere - Realizați o introducere în tema eseului și exprimați-vă punctul de vedere vis-a-vis 

de măsura în care creativitatea este limitată de tehnologie. 

2. Cuprins - Dezvoltați-vă punctul de vedere asumat in introducere prin intermediul elaborării de 

argumente bazate pe cunoștințele voastre despre procesele cognitive (ex., raționament, memorie, 

atenție, învățare etc.) și/sau procesele emoționale. 

3. Concluzii - Sumarizați principalele idei din cuprinsul lucrării. Pornind de la acestea, formulați 

o concluzie personală. Aceasta ar trebui sa derive logic din ideile dezvoltate anterior și să vină în 

sprijinul punctului de vedere asumat in paragrafele din Introducere. 

4. Referințe bibliografice - Treceți sursele de informare și documentare pentru informațiile la care 

ați apelat in argumentare. 

 

4. Termeni și condiții de participare 

 

Vor fi eligibile pentru înscrierea in competiție doar eseurile care îndeplinesc următoarele condiții: 

 Sunt redactate în limba română; 

 Sunt originale și respectă drepturile de autor. Se pot folosi surse de informare și 

documentare, cu condiția ca acestea sa fie menționate; 

 Respectă încadrarea în limita de spațiu și structura specificată la punctul 3. Eseurile vor 

avea maxim 3 pagini, in format A4, cu font Times New Roman, dimensiunea caracterului 

12, spațiat la 1 rând. Pe prima pagina vor fi specificate următoarele informații: numele 



elevului și clasa, numele profesorului coordonator, liceul, localitatea, adresa de e-mail și 

numărul de telefon. 

 Un elev se poate înscrie cu un singur eseu. 

 

5. Termene limită și etape ale concursului 

 

• 25 aprilie 2019: lansarea concursului. 

• 25 mai 2019: termenul limită pentru trimiterea eseurilor. Eseurile trimise după această dată 

nu mai pot fi luate in considerare. 

• 10 iunie 2019: juriul desemnat va anunța finaliștii. 

• Iulie 2019: desemnarea premiilor câștigătorilor în cadrul unui eveniment special la 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

 

Eseurile vor fi trimise in varianta electronică la adresa de e-mail 

comunicare@psychology.ro, împreună cu fișa de înscriere (vezi ultima pagină a acestui 

document) semnată de către elev și de către profesorul coordonator. 

 

 

6. Evaluarea eseurilor 

 

Eseurile vor fi evaluate de către un juriu desemnat din fac parte cadre didactice din cadrul 

Departamentului de Psihologie. 

 

Juriul va evalua lucrările conform următoarelor criterii: 

 Încadrarea în tema dată 

 Claritatea expunerii și cursivitatea ideilor 

 Capacitatea de argumentare 

 Aplicabilitatea ideilor și calitatea concluziilor 

 

7. Premii 

 

Pe baza eseurilor vor fi selectați 15 finaliști care vor fi invitați sa participe la o ceremonie de 

premiere ce va avea loc in luna iulie la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.  

 

Cu aceasta ocazie toți finaliștii vor fi recompensați cu cărți de specialitate și diplome din partea 

Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, vor beneficia de un workshop de orientare în 

carieră și de o întâlnire cu actuali studenți ai facultății noastre. 

 

Dintre cei 15 finaliști, vor fi desemnați primii 3 câștigători, care vor primi diploma de recunoaștere 

a locului obținut și premii constând în cărți de specialitate.  

 

8. Dispoziții finale 

În cazul eseurilor câștigătoare, numele autorilor, precum și lucrările premiate pot fi făcute publice 

și folosite în scopuri de promovare. 

  



FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

Concursul de Eseuri pentru elevi Liceanul psiholog, Ediția a III-a 

 

Numele și prenumele autorului .....................................................................................................  

Liceul: ............................................................................................................................................. 

Clasa:.............................................................................................................................................. 

Localitatea, județul........................................................................................................................ 

E-mail autor ....................................................................................................................  

Telefon autor: .......................................................................................  

Numele și prenumele cadrului didactic coordonator ....................................................................... 

Liceul: ............................................................................................................ 

E-mail coordonator: ....................................................................................... 

Telefon coordonator: ...................................................................................... 

Titlul lucrării propuse pentru concurs: ............................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Data: ........................... 

Semnătura autorului.. ...................................... 

Semnătura profesorului coordonator ..................................... 

 


