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Subiectul 1. Citiți și analizați datele din tabelele de mai jos.  

a. Ce putem afla din tabele? Descrieți informațiile prezentate. 
b. Discutați aceste date dintr-o perspectivă sociologică.  

 
Subiectul 2. Citiți fragmentul de mai jos și răspundeți la următoarele întrebări: 

a. Ce metodă de cercetare folosește autoarea? 
b. Ce concluzii puteți trage pe baza acestor date? 

 

 
Sursă:  Grünberg, Laura şi Doina-Olga Stefanescu, 2002. “Manifestari explicite şi implicite ale genului în programele şi manualele 

şcolare”, în,  Vlasceanu, Lazăr (coord),  Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculum învăţământului obligatoriu. Studiu de 
impact. Iaşi: Polirom 

 
Subiectul 3. Specificați proiectul propriei cercetări doctorale, răspunzând la următoarele 

întrebări: 
a) Care sunt principalele concepte la care apelați? Precizați o definiție de lucru pentru fiecare 

dintre ele. Menționați unul – doi autori care au contribuit la folosirea acestui concept. 
b) Care sunt principalele întrebări de cercetare?  
c) Pentru fiecare întrebare de cercetare: ce tipuri de date sau informații veți utiliza pentru a 

formula un răspuns? Cum veți produce / aduna, folosi și analiza aceste date sau informații, în 
cadrul cercetării dvs.? 

d) Ce contribuție teoretică aduce proiectul dvs.? 



 
  
Tabelul 1. Distanța socială interetnică, pentru respondenți de naționalitate română din România 

și pentru respondenți  de naționalitate română din Ardeal. 

 

 
Sursă: H. Istvan, Percepţia şi raportarea la diferenţele culturale, in C. Ghinea et al., Republica 

Moldova în conştiinţa publică românească, Fundația Soros, 2011 



 
 
 
Tabelul 2. „Un loc de muncă este doar un mod de a câștiga bani, nimic mai mult” (procente) 

 
 
Sursa: Claudiu Tufiș, „Muncă, economie, economie informală: atitudini și valori”, în „Atitudini față 

de muncă în România”, Fundația Soros România, 2008, p. 136 
 
 
 



Tabelul 3. Ponderea femeilor în populaţia de cadre didactice din învățământul superior, 
respectiv în total populaţie cu studii superioare, în funcţie de anul naşterii 

 

Anul  
naşterii 

Populaţie  
cu studii superioare* 

Cadre didactice din  
învăţământul superior 

Femei Bărbaţi total Femei Bărbaţi total 

înainte de 1937 34% 66% 100% 11% 89% 100% 

1938-1942 38% 62% 100% 30% 70% 100% 

1943-1947 43% 57% 100% 24% 76% 100% 

1948-1952 43% 57% 100% 36% 64% 100% 

1953-1957 42% 58% 100% 31% 69% 100% 

1958-1962 46% 54% 100% 43% 57% 100% 

1963-1967 49% 51% 100% 47% 53% 100% 

1968-1972 52% 48% 100% 54% 46% 100% 

1973-1977 54% 46% 100% 56% 44% 100% 

1978-1982 59% 41% 100% 59% 41% 100% 

*Cifrele referitoare la întreaga populaţie provin din Recensământul populaţiei 2002.  
 
Sursa: Mircea Comșa, Claudiu D. Tufiș, Bogdan Voicu, „Sistemului universitar românesc. Opiniile cadrelor 
didactice şi ale studenţilor”, Fundația Soros România, 2007, p. 14 

 
 
 

 


