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Sumarul studiilor

PECIFICUL DIFUZIUNII SOCIALE A UTILIZĂRII INTERNETULUI ÎN ROMÂNIA. În prima parte 
studiul trece în revistă principalele cadre ale studierii fenomenului internetului din punct de 
vedere sociologic. În partea a doua prezintă date empirice, realizează modele proprii asupra 
utilizării internetului în România. Autoarea, Ravasz Katalin este sociolog, masterand al 
Universităţii Babeş-Bolyai. Datele comparative arată, că, costurile utilizării internetului sunt 
relativ mari în România. Studiul relevă faptul, că gradul de răspândire a utilizării internetului 
în rândurile populaţiei depinde de mult mai mulţi factori, dincolo de posibilităţile economico-
financiare ale indivizilor. 

ANALIZA ORGANIZAŢIILOR DE TINERET MAGHIARE DIN ARDEAL. Este vorba despre o analiză din 
punctele de vedere ale sociologiei organizaţionale a tuturoror instituţiilor nonguvernamentale 
maghiare de tineret. Studiul se bazează pe o cercetare empirică şi documentară amplă. Autorul 
este sociologul Barna Gergely, absolvent al universităţii Babeş-Bolyai. Una din principalele 
concluzii ale studiului: organizaţiile studiate alcătuiesc o sferă aparte, în care aceste organizaţii 
de sine stătătoare alcătuiesc o ierarhie. Ierarhia porneşte de al organizaţiile propriu-zise, urcă 
spre diferite consilii de coordonare şi colaborare, până la organizaţii de tip „umbrelă”. Acest 
construct se prezintă la nivel de ţară. Pe plan local pot fi observate şi tipuri de relaţii care 
integrează organizaţiile de tineret în cadrul principalelor instituţii locale: UDMR, biserică 

SCHIMBĂRI DE STRUCTURĂ GEO-ETNICĂ ÎN JUDEŢELE CLUJ ŞI BIHOR ÎN PERIOADA 1966–2002. 
Autorii – Benedek József şi Nagy Egon – specialişti în geografia socială, profesori ai Universităţii 
Babeş-Bolyai – în urma analizei lor au ajuns la concluzia, că problema indicatorilor demografici 
ai maghiarimii din disporă sau semi-diasporă trebuie abordată mai nuanţat. Există în regiunea 
studiată o serie de comune unde numărul populaţiei maghiare a crescut. Cercetările de până 
acum vorbesc despre scăderea continuă a numărului ungurilor din localităţile acestor judeţe, 
însă de regulă această scădere se referă la oraşe, care în 1957 au avut încă o populaţie majoritată 
maghiară (Cluj, Oradea, Huedin etc). Există mari diferenţe în schimbările numărului populaţiei 
maghiare, iar scăderile masive au avut loc de fapt în zona urbană şi preurbană.

DIN PERIFERIE SPRE CENTRU. Teza principală a autorului studiului (Gábor Kálmán, sociolog 
renumit din Ungaria, specializat în domeniul sociologiei tineretului) este, că tineretul din Europa 
de Est după prăbuşirea comunismului a ajuns din „periferie” în „centru”. Acesta înseamnă, că 
pe umerii acestor tineri apasă aceeaşi poveri ca şi pe cei ai tinerilor din apus: şomaj, competiţie 
pe piaţa educaţională, problema emancipării de sub tutela părintească, problema utilizării 
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substanţelor nocive etc. În această situaţie asistăm la două schimbări creşterea provocărilor faţă 
de aceşti tineri, dar şi creşterea şanselor de afirmare.
 
STUDIU PRIVIND TINERETUL MAGHIAR DIN BAZINUL CARPATIC: SITUAŢIA ECONOMICĂ ŞI 
EVENIMENTELE MAJORE DIN VIAŢA DE TINERET. Este vorba despre un studiu realizat pe baza 
datelor cercetării internaţionale „Mozaic 2001”. În urma acestei cercetări autorul, Veres Valér, 
lector la UBB a scris nenumărate lucrări: studii, rapoarte, cărţi, două teze de doctorat etc. În 
această lucrare analizează principalele perioade şi subperioade din viaţa tinerilor dintre 15–19 
ani, în condiţiile în care tinerii devin din ce în ce mai târziu autonomi de părinţii lor.

STAT NAŢIONAL ŞI PIAŢA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPRIOR: DATE DESPRE COMPOZIŢIA ETNICĂ ŞI 
SOCIALĂ A STUDENŢILOR UNIVERSITĂŢII CLUJENE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ. Autorul (Pálfy 
Zoltán, istoric şi politolog, lector al UBB) realizată un studiu amplu, bazat în primul rând 
pe documente statistice asupra schimbărilor în cifrele de recrutare a universităţii clujene din 
perioada dintre cele două războaie mondiale. Principalele variabile utilizate: etnia, stratul social, 
categoria profesională (specialitatea universitară). Mai mult decât atât, este vorba şi despre o 
analiză a politicilor educaţionale ale vremii.

MIGRAŢIA STUDENŢILOR MAGHIARI CĂTRE UNGARIA ÎN PERIOADA 1990–2000. Horváth István, 
conferenţiar al UBB prezintă în această lucrare o dinamică a migraţiilor şcolare în direcţia 
Ungariei. Deşi există o vastă literatură de specialitate în domeniul migraţiei, până acum s-a 
scris puţin despre migraţia educaţională. Autorul analizează şi cadrul acestor mişcări: contextul 
social, contextul schimbărilor în politica educaţională, contextul schimbărilor în situaţia 
învăţământului superior etc. 

ATITUDINILE POLITICE ALE PARTICIPANŢILOR LA TABĂRA DE LA TUŞNAD. Studiul sociologilor 
clujeni Ercsei Kálmán şi Gembaşu Réka se bazează pe o anchetă realizată la tabăra tinerilor de la 
Tuşnad. Analiza se referă nu numai la aspecte politico-ideologice, dar şi la statuturile, situaţiile 
în care se află unele categorii de tineri, studenţii sau tinerii absolvenţi în special. Cadrul teoretic 
al analizei este reprezentat de paradigma Zinecker. 

„CĂRBUNARII”. Kinda István – Peti Lehel, masteranzii UBB la Catedra de Etnografie realizează 
a analiză amplă asupra întreprinzătorilor comunei Lupeni, judeţul Harghita. Abordarea 
istorică, dar mai ales sociologică şi etnologică a fenomenelor locale oferă o imagine detaliată a 
schimbărilor în cultura iniţiativei particulare, a configurării unei elite economice specifice.


