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REZUMATE
Urbánné Treutz Ágnes
IMÁZS ÉS PR A TELEPÜLÉSMARKETINGBEN
IMAGE AND PR IN THE PLACE MARKETING
Pentru localități este din ce în ce mai important să își dezvolte o imagine pozitivă
și să-și construiască o reputație bine consolidată. Ei încearcă să transforme imaginile deja bine alcătuite din mințile oamenilor prin publicitate. Lucrarea prezintă
diferitele tipuri de imagini, adaptarea relațiilor publice în cazul localităților,
respectiv, conexiunea dintre RP și imagine în marketingul locurilor. Studiul prezintă activitatea de RP conștientă prin exemplul orașului Gödöllő. Această activitate ajută nu numai localnicii să obțină informații, ci reprezintă și o intenție de
formare a imaginii orașului.
Cuvinte cheie: marketingul locurilor, comunicarea de marketing, relații publice,
imagine

Benedek–Kolumbán Mária
A GYILKOS-TÓ ÉS BÉKÁS-SZOROS TÉRSÉG, MINT TURISZTIKAI
DESZTINÁCIÓ ANALÍZISE
ANALYSIS OF THE RED LAKE AND BICAZ GORGE AREA AS A TOURISTIC
DESTINATION
Pentru a deveni o destinație turistică de succes nu mai este suficient dacă un loc
sau o regiune are atracții speciale, are nevoie de un management adecvat și de
activități de marketing coordonate, iar acest lucru necesită audituri adecvate,
identificarea resurselor și a punctelor slabe.
După prezentarea rolului și sarcinilor marketingului de destinație, studiul
prezintă analiza SWOT a Lacului Roșu și a regiunii Cheile Bicazului, bazată pe
interviuri realizate cu actorii locali. Analiza este însoțită de un rezumat interpretativ și de o propunere profesională, care vede posibilitatea dezvoltării prin activități care susțin modelul de dezvoltare bottom-up.
Cuvinte cheie: marketingul destinațiilor, audit, dezvoltare regională, analiză SWOT
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Incze–Borbándi Johanna–Mária
AZ ERDÉLYI MAGYAR ÖNKÉNTES FIATALOK SZOKÁSAI ÉS
MOTIVÁCIÓI
HABITS AND MOTIVATIONS OF THE TRANSYLVANIAN HUNGARIAN
VOLUNTARY YOUNG PEOPLE
Conceptul de voluntariat are semnificații diferite în fiecare țară. Motivația de a
începe voluntariatul și impactul acestei activități asupra unui individ variază de la
o zonă la alta. Scopul studiului este studierea obiceiurilor și motivațiilor tinerilor
voluntari maghiari din Transilvania. Studiul actual reprezintă a doua parte a unei
cercetări mai ample privind voluntariatul transilvănean. De-a lungul cercetării,
am dorit să înțeleg experiențele, interpretările, lumea interioară și percepțiile
tinerilor voluntari (între 14 și 35 de ani) despre anii petrecuți cu activități de
voluntariat.
Cuvinte cheie: voluntariat, motivații, obiceiuri

Blága Lilla-Dorottya
NYOLCADIK OSZTÁLYOS TANULÓK PÁLYAORIENTÁCIÓJA ÉS
TOVÁBBTANULÁSA EGY VIDÉKI TÉRSÉG PÉLDÁJÁN
CAREER ORIENTATION AND FURTHER EDUCATION OF EIGHTH GRADE
STUDENTS IN AN EXAMPLE OF A RURAL AREA
În teza mea, analizez tema orientării profesionale și a continuării studiilor în
rândul elevilor de clasa a opta din satele microregiunii Ciucului de Sus. În anul
școlar 2018/2019 am realizat un sondaj în rândul populației de studenți din opt
școli primare. Chestionarul a fost completat de 162 de elevi. Scopul principal al
cercetării a fost colectarea datelor despre opțiunile de carieră a elevilor, deciziile
referitoare la continuarea studiilor și despre factorii care determină aceste decizii.
Cuvinte cheie: orientare profesională, opțiuni de carieră, informații despre
carieră, continuarea studiilor
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Szász Mária-Magdolna
ISKOLÁHOZ VALÓ SZÜLŐI VISZONYULÁSOK ELEMZÉSE A HÁZI
FELADAT TÉMÁJÁN KERESZTÜL
ANALYSIS OF PARENTAL ATTITUDES TO SCHOOL THROUGH THE
TOPIC OF HOMEWORK
Studiul analizează atitudinile părinților față de școală prin exemplul unei școli
rurale dintr-o localitate periferică din județul Harghita. Cercetarea pune accent
pe temele de casă, revizuiește conceptul și tipurile de implicare a părinților,
reglementarea temelor și cercetările legate de aceasta. Pe baza sondajului,
prezintă atitudinile generale ale părinților față de temele copiilor.
Cuvinte cheie: implicare părintească, atitudini parentale, teme

Hátsek Kinga Mária
PEDAGÓGUSI SZEREPKÖRÖK MOBILITÁSA A TÁRSADALMI
VÁLTOZÁSOKBAN. INTERJÚELEMZÉS VÁROSI ISKOLÁKBAN DOLGOZÓ
TANÁROKKAL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSEK ALAPJÁN
MOBILITY OF PEDAGOGICAL ROLES THROUGH SOCIAL CHANGE.
INTERVIEW ANALYSIS BASED ON DISCUSSIONS WITH TEACHERS
Tema cercetării mele este examinarea statusului social al profesorilor din regiunea Ciucului pe baza părerilor autoreflexive. În interviurile semistructurate am
examinat factorii care influențează prestigiul pedagogic: satisfacția profesională,
sprijinul din cadrul sistemului, recunoașterea socială și elementele determinante
ale statusului pedagogic: motivație de carieră, atitudine profesională și loialitate,
viziune.
Cuvinte cheie: profesor, status social, educație
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Kovács Ottilia-Enikő
ROMA MIGRÁCIÓ A TRANSZNACIONALIZMUS FÉNYÉBEN
ROMA MIGRATION IN THE LIGHT OF TRANSNATIONALISM
În acest studiu, în conformitate cu aspectele cunoscute ale migrației transnaționale, analizez practicile migrației romilor din Mărcușa (Transilvania, România),
care a început după schimbarea regimului comunist. Analiza conține elemente
cheie precum sexul, vârsta, starea civilă, munca, și câștigul material. Migrația romilor din Mărcușa este organizată prin mecanisme identificate în migrația de rețea
și teoria cauzalității cumulative, cu un accent puternic pe rețelele de rudenie și
prietenie.
Cuvinte cheie: migrație romilor, transnaționalism, migrație în rețea

Biró A. Zoltán – Sárosi-Blága Ágnes – Gergely Orsolya – Székely Kinga Katalin
SZAKKÉPZÉS VIDÉKI TÉRSÉGBEN
VOCATIONAL EDUCATION IN A RURAL AREA
Studiul tematic analizează situația învățământului profesional secundar într-o
abordare a politicii de dezvoltare rurală și dezvoltare. Prezintă cadrele naționale
care definesc practica învățământului profesional regional și principalele caracteristici ale sistemului maghiar de formare profesională din România. Prezentarea
proceselor regionale se bazează pe rezultatele cercetărilor din acest domeniu.
Cuvinte cheie: educație profesională, dezvoltare rurală, ruralitate, atitudini ale
elevilor
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