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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 și discutați legătura dintre ele 
1.2  Formulați o întrebare de cercetare care să implice unul dintre cele două 

concepte alese 
 
 
 
 
Subiectul 2.  

Citiți și analizați datele dintr-unul din tabelele de mai jos.  
a. Ce putem afla din tabele? Descrieți informațiile prezentate. 
b. Discutați aceste date dintr-o perspectivă sociologică.  
c. Formulați și argumentați o ipoteză sau o întrebare de cercetare pornind de 

la datele din tabel. 
 

ALEGEȚI UNUL DINTRE TABELELE DE MAI JOS: 



Tabelul 1.  

 
Sursă: ISE 2014, Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din România din perspectiva unor indicatori statistici. Politici 
educaționale bazate pe date 
 http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/PUBLICATIE-Sistemul-de-invatamant-2014.pdf  

 

http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/PUBLICATIE-Sistemul-de-invatamant-2014.pdf


Tabelul 2.  

 
Sursa: Neagu, Gabriela, 2015, Tinerii, educație și ocupație în România. Calitatea Vieții, 26:1, 16-35, 
http://www.revistacalitateavietii.ro/2015/CV-1-2015/02.pdf 
 

http://www.revistacalitateavietii.ro/2015/CV-1-2015/02.pdf


Tabelul 3.  

 
Sursa: Popescu, Raluca, 2010. Profilul familiei românești contemporane. Calitatea Vieții, 1/2010, p. 5-28. 



 
Subiectul 3.  

 
Alegeți 2 din cele 3 fragmente de raport de cercetare de mai jos. 
Răspundeți la următoarele întrebări: 

a. Ce metodă de cercetare este folosită? 
b. Ce concept / concepte sociologice este / sunt discutate? Formulați o 

definiție pentru fiecare concept identificat.  
c. Ce concluzii puteți trage pe baza acestor date? 

 
Fragmentul 1.  

 
 
Sursă: Hărăguș, Mihaela. 2011. Nașterile în contexte diferite de cel marital. Calitatea Vieții.  
4/2011, pp. 379-396. http://www.revistacalitateavietii.ro/2011/CV-4-2011/03.pdf  

 
 



Fragmentul 2.  

 

 
 
Sursă: Pop, Cosmina, 2010. Starea de sănătate a populației din România în context 
european. O abordare din perspectiva calității vieții. Calitatea Vieții, 4/2010, 274-305. 
http://www.revistacalitateavietii.ro/2010/CV-3-4-2010/04.pdf   

http://www.revistacalitateavietii.ro/2010/CV-3-4-2010/04.pdf


 
Fragmentul 3.  

 

 

 
Sursă: Tufă, Laura. 2010. Calitatea Vieții, 1-2/2010, 71-86. Diviziunea digitală. Accesul și utilizarea 

internetului în România, comparativ cu țările Uniunii Europene. 
http://www.revistacalitateavietii.ro/2010/CV-1-2-2010/05.pdf  

 
 

Subiectul 4.  
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 
studiul 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.? 
 

http://www.revistacalitateavietii.ro/2010/CV-1-2-2010/05.pdf

