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Sibiu, 23 mai 2019 
 
Provocările viitorului dezbătute de studenții din țară și din străinătate la Facultatea de 
Științe Socio-Umane din Sibiu 
 
Conferința Științifică Națională Studențească „Noi provocări în științele socio-umane la 
începutul mileniului III”  

Facultatea de Științe Socio-Umane din Sibiu a organizat în perioada 16-18 mai cea de-a doua ediție 
a Conferinței Științifice Naționale Studențești „Noi provocări în științele socio-umane la începutul 
mileniului III”. Peste 60 de studenți din Sibiu și de la alte facultăți de profil din țară au avut ocazia să 
prezinte rezultatele activității lor de cercetare și să discute cu profesorii și colegii despre provocările 
viitorului, pornind de la o bază științifică. Studenții au discutat despre o serie de teme din diferite 
domenii care îi preocupă. Fericirea populației, problematica migrației în Europa, inteligența artificială 
din perspectiva securității umane, implicațiile sociale și politice ale utilizării rețelelor sociale sunt 
doar câteva dintre temele aduse în dezbatere de participanți.  
 Evenimentul a inclus și o sesiune de comunicări dedicată studenților din mediul academic 
internațional, dar și studenților români, beneficiari ai burselor de studiu acordate prin programul 
Erasmus +. Prezentările și dezbaterile din cadrul acestei secțiuni s-au desfășurat în limba engleză și 
au adus în prim plan două problematici de actualitate: Oportunități și provocări în educație și 
fenomenul știrilor false (fake news).  
“Conferința științifică studențească reprezintă o oportunitate excelentă pentru a stimula interesul 
studenților pentru cercetare și inovare în domeniul științelor socio-umane. Acesta este de altfel și 
principala miză a acestui eveniment, anume să susțină formarea unei generații de tineri tot mai bine 
echipați să contribuie la dezvoltarea și inovarea socială în România, bazată pe cercetare științifică. 
Știm că, în acest moment, România nu are suficienți cercetători și, mai ales specialiști în cercetare și 
inovare interdisciplinară. Prin urmare, ne-am propus ca această conferință să constituie un cadru care 
să încurajeze dialogul științific între studenții de la diverse specializări din Sibiu și din țară și suntem 
plăcut impresionați de interesul pe care l-au manifestat participanții” (Prof. univ. dr. habil. Sorin 
Radu, decan al Facultății de Științe Socio-Umane).  

La sesiunile științifice au participat studenți de la diferite specializări: Istorie, Jurnalism, Comunicare 
și Relații Publice, Sociologie, Resurse Umane, Asistență Socială, Psihologie, Relații Internaționale și 
Studii Europene, Științe Politice, Studii de Securitate. “Conferința studențească a reprezentat o ocazie 
de a avea parte de o interacțiune plăcută cu studenți ai altor universități din țară și de a prezenta un 
subiect care mă pasionează” a declarat Andi Bernat (student, anul III, Departamentul de Relații 
Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate, Facultatea de Științe Socio-Umane din Sibiu)  

Evenimentul a beneficiat de sprijin din partea Ministerului Educației Naționale prin resursele alocate 
pentru organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare.  
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Această conferință face parte dintr-o serie de evenimente științifice și culturale organizate pentru și 
cu studenții de la Facultatea de Științe Socio-Umane cu scopul de a face împreună pași spre o 
comunitate științifică studențească veritabilă care să completeze armonios comunitatea științifică 
profesorală. 
 

 


