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Subiectul 1. Alegeți una dintre cele zece perechi de concepte din lista de mai jos: 
A. Acțiune socială și semnificație 
B. Birocrație și raționalitate 
C. Definiția situației și teorema lui Thomas 
D. Devianță și gulere albe 
E. Distanță socială și discriminare 
F. Gen și sex 
G. Imaginație sociologică și biografie 
H. Migrație și mobilitate socială  
I. Prezentarea sinelui și stigmat 
J. Sărăcie și excluziune socială 

Cerințe: 
1.1  Definiți conceptele din perspectivă sociologică 
1.2  Discutați legătura dintre cele două concepte 
1.3  Formulați o întrebare de cercetare care să implice unul dintre cele două concepte alese 
1.4  Operaționalizați unul dintre concepte: cum îl veți observa prin studiu empiric? 

_______________________________________________________________ 
 
Subiectul 2a. Specificați proiectul propriei cercetări doctorale, răspunzând la următoarele 

întrebări: 
3.1. Care sunt orientările disciplinare ale proiectului dvs.? În ce fel este acesta un proiect 

sociologic? 
3.2. Care sunt principalele concepte la care apelați? Precizați o definiție sociologică pentru 

fiecare dintre ele. 
3.3. Care sunt principalele întrebări de cercetare?  
3.4. Pentru fiecare întrebare: ce tipuri de date sau informații veți folosi pentru a formula un 

răspuns? Cum veți produce aceste date sau informații, în cadrul cercetării dvs.? 
3.5. Veți apela la vreun tip de analiză calitativă? Dacă da, în ce va consta aceasta? 
3.6. Veți apela la vreun tip de analiză cantitativă? Dacă da, în ce va consta aceasta? 
 
SAU 
Subiectul 2b. Descrieți și argumentați principala ipoteză sau întrebare de cercetare din propriul 

proiect doctoral. Argumentarea se va face prin sublinierea relevanței teoretice, relevanței practice și a  
modului de testare / investigare empirică.  

_______________________________________________________________ 
 
 
Subiectul 3a. Citiți și analizați datele din tabelul de mai jos.  
2.1 Ce putem afla din tabel? (Prezentați informațiile); 
2.2 Discutați aceste date dintr-o perspectivă sociologică. 
 
SAU 
Subiectul 3b. Formulați și argumentați o ipoteză de cercetare pornind de la datele din tabel și 
detaliați modul de validare a acesteia prin referire la posibilele variabile  de control și modalitățile 
de analiză  adecvate.  



Tabelul 1. „Care este cea mai importantă condiție pentru o căsătorie fericită?” Distribuție procentuală a respondenților.  

 

 
 

Sursă: R. Popescu în Barometrul de Opinie Publică, Mai 2007, Viața de familie 


