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ConcursulăNaţionalădeăEseuriă„Economiaăprivit ăprinăochiiămei”
Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
organizează în data de 20 aprilie 2016, ediţia I a Concursului Naţională deă Eseuriă „ECONOMIAă
PRIVIT ă PRINă OCHIIă MEI”.ă Acesta are drept scop promovarea excelenței, viziunii și spiritului
creator al elevilor din clasele a IX-a - a XII-a, care sunt interesați de domeniul științelor economice,
administrarea afacerilor, management, finanțe sau contabilitate.
Participarea la eveniment reflectă conectarea tinerilor la realitățile sociale și economice ale lumii
în care trăiesc, dar și capacitatea lor de a identifica critici constructive ale acestei realități, oportunități și
perspective de evoluție pozitivă și durabilă. Diversitatea ideilor, pornind de la elemente de tip
fundamental în construcția economico-socială precum capitalul sau munca și până la aspecte privind
consumul și schimbările la nivelul stilului de viață al omului actual, atestă cât de ample sunt
preocupările tinerilor privind prezentul în care trăiesc și cât de mari sunt întrebările și provocările pe
care le lansează pentru viitor.
La acest eveniment ştiinţific şi-au anunţat participarea elevi din diferite colegii și licee din ţară
(Bucureşti, Giurgiu, Slatina, Paşcani, Târgu Jiu, Horezu, Motru, Mătăsari, Bumbeşti-Jiu, Roşia Jiu,
Turceni) şi din Chişinău - Republica Moldova.
În cadrul concursului au fost acceptate spre susţinere 49 eseuri, iar pentru cele mai bune vor fi
acordate 13 premii în bani, cu sprijinul sponsorilor: BRD Groupe Societe Generale, SC Artego SA şi
SC NAD-EILI SRL.
Alte informaţii relevante sunt disponibile pe website-ul dedicat concursului:
http://www.utgjiu.ro/conferinte/2016/concurs_economia/
Informaţii suplimentare se pot obţine de la:
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
Prof.univ.dr. Cecilia Irina Răbonţu
Decan Facultatea de Ştiinţe Economice
Tel: 0253-211062
E-mail : cecilia.rabontu@gmail.com
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