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Proba scrisă 

 
Punctaj 

Punctaj din oficiu 1 p 
 

Subiectul 1.  
Alegeți una dintre următoarele perechi de concepte din lista de mai jos: 
A. Acțiune socială și acțiune rațională 
B. Agentitate și structură 
C. Capital uman și leadership 
D. Distanță socială și stereotip 
E. Gen și reprezentare socială 
F. Etnie și excluziune socială 
G. Mass media și cultură 
H. Stratificare socială și mobilitate socială  
 
Cerințe: 

Punctaj  
maxim: 3p 

1.1  Definiți ambele concepte, din perspectivă sociologică 0.5 p 
1.2       Discutați legătura dintre cele două concepte alese, conform teoriilor 
sociologice 

1.0 p 

1.3  Formulați o întrebare de cercetare privind societatea contemporană 
care să implice cel puțin unul dintre cele două concepte alese 
 

0.5 p 

1.4     Indicați o metodă de cercetare sociologică prin care ați putea 
răspunde  la această întrebare. Precizați:  
a) denumirea metodei 
b) ce fel de instrument(e) de cercetare ați folosi 
c) ce tip de informații empirice ați culege 
d) cum ați analiza/interpreta informațiile empirice respective 

1.0 p 

 



 
 
 
Subiectul 2.  
Citiți și analizați datele dintr-unul din tabelele de mai jos.  

Punctaj  
maxim: 3p 

a) Alegeți un procent din tabel (una dintre celulele cu informații numerice):  
    2.1. Precizați în scris cum se citește informația respectivă  
(Exemplu ilustrativ: „99,8% din personalul didactic de nivel preșcolar în 
2010/2011 este personal feminin”). 
 

0,5 p 

b) Identificați o comparație relevantă între două procente din tabel:  
     2.2. Formulați în scris comparația pornind de la datele respective. 
 

0,5 p 

     2.3. Discutați comparația din perspectivă sociologică.  
 

1,0 p 

c) Citiți toate datele din tabel, în ansamblu.  
     2.4. Discutați aceste date în ansamblu dintr-o perspectivă sociologică. Ce 
concepte sociologice sunt relevante pentru a înțelege situația prezentată în 
tabel? Ce aflăm despre societatea descrisă? 

1,0 p 

 
 
Subiectul 3.  

 
Alegeți unul dintre fragmentele din studiile de mai jos. 
Pornind de la acest fragment, răspundeți la următoarele întrebări: 
 

Punctaj  
maxim: 3p 

 
      3.1 Identificați două concepte sociologice relevante pentru studiul respectiv  
- diferite de conceptele alese de dvs. la Subiectul 1. Formulați o definiție pentru 
fiecare concept. 
 

1.0 p 

      3.2 Formulați o întrebare de cercetare la care răspunde autorul/autoarea  0.5 p 
 
Formulați pe scurt un proiect de cercetare care să repete studiul în scop 
comparativ și să răspundă la această întrebare într-un context social diferit. 

 

      3.3 Ce context social ați alege pentru acest studiu? De ce? 
 

0.5 p 

      3.4 Ce metodă ați aplica? Ce informații empirice ați culege?  
 

0.5 p 

      3.5 Ce vă așteptați să aflați prin repetarea studiului în acest nou context? 0.5 p 



Tabelul 1. Nivelul de implicare în activitățile culturale în funcție de caracteristicile demografice – eșantion național 

[2016].  

 
 
Sursă: Institutul național pentru cercetare și formare culturală, 2016, Barometrul de consum cultural 
2016. București. Disponibil la http://www.culturadata.ro/wp-
content/uploads/2017/06/Barometrul_de_consum_cultural_2016.pdf  

http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2017/06/Barometrul_de_consum_cultural_2016.pdf
http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2017/06/Barometrul_de_consum_cultural_2016.pdf


 
 

 

 
 

Sursă: Institutul național pentru cercetare și formare culturală, 2016, Barometrul de consum cultural 2016. București. Disponibil la 
http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2017/06/Barometrul_de_consum_cultural_2016.pdf  

http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2017/06/Barometrul_de_consum_cultural_2016.pdf


Tabelul 3. Frecvența mersului la biserică în prezent și în copilărie, comparație tineri-adulți 
 

 

 
 
Sursa: CURS. Barometrul de incluziune socială 2010. București. Disponibil online la 
http://www.ces.ro/newlib/studii-
ces/Barometrul_de_Incluziune_Sociala_2010_Populatie_si_Grupuri_vulnerabile.pdf 
 

 
 
 
 



Tabelul 4. Distribuția răspunsurilor la întrebarea „Dacă ar trebui sa alegeți între doi 
candidați cu pregătire similară, pe care l-ați angaja?” 
 
 

 
Sursă:  ARACIS, 2010. Barometrul Calității în Învățământul Superior. București. Disponibil online la 
http://www.aracis.ro/fileadmi/ARACIS/Publicatii_Aracis/Publicatii_ARACIS/Romana/barometru-final.pdf 
 
 

http://www.aracis.ro/fileadmi/ARACIS/Publicatii_Aracis/Publicatii_ARACIS/Romana/barometru-final.pdf


 

Tabelul 5. Repartizarea respondenților în funcție de autoaprecierea situației materiale, în % 

 

 
Sursă: Centrul de cercetări demografice, UNFPA și Help Age Internațional. Discriminarea, abuzul și violența asupra 
persoanelor vârstnice. Chișinău, 2015. Disponibil online la http://ccd.ucoz.com/_ld/0/40_Monografie_DISC.pdf 
 



Fragmentul 1.  

 

 
Sursă: Ana Zamfir în AnA (2008). Discriminarea multiplă în România. Disponibil online la 
http://www.incsmps.ro/documente/Microsoft%20Word%20-%20discriminare_final_print.pdf  

http://www.incsmps.ro/documente/Microsoft%20Word%20-%20discriminare_final_print.pdf


Fragmentul 2 

 
(...) 

 
Sursă: Mihai Stelian Rusu, 2015. Virtuțile sociale ale bârfei: o apologie psihosociologică. Disponibil online la 
https://www.researchgate.net/publication/311910052_Virtutile_sociale_ale_barfei_o_apologie_psihosociologica 



Fragmentul 3.  

 

 

 
Sursă: Alin Cenan, 2012. Rezumatul tezei de doctorat „Regimurile de gen ale școlii în ceaușismul târziu”. 

UBB. Disponibil online la 
https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2012/sociologie/Cenan_Alin_Ro.pdf  

 

 
 
 

https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2012/sociologie/Cenan_Alin_Ro.pdf


 
 
Fragmentul 4.  

 

 
Sursă: Adela Fofiu, 2011. Rezumatul tezei de doctorat „Discursuri apocaliptice în sfera mediatică românească”. 
UBB. Disponibil online la 
https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2012/sociologie/Fofiu_Adela_Ro.pdf  

 

https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2012/sociologie/Fofiu_Adela_Ro.pdf

