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Școala Doctorală de Sociologie 
Examen de admitere 

Septembrie 2021 
EXEMPLE DE SUBIECTE 

 
• Vă rugăm, semnați toate filele de examen pe pătratul anonimizat. 

• Pentru testul grilă vă rugăm să scrieți răspunsurile la întrebări în ordine, de la 1 la 24 și alături 
25-48, pe două coloane, pentru a facilita corectura. Precizați doar numărul întrebării și 
varianta aleasă. De ex: 49 – B   [Varianta cu font bold este cea corectă] 

• Redactați cu pix albastru sau stilou cu cerneală albastră. Puteți sublinia sau tăia textul cu o 
singură linie. 

• Pe parcursul examenului NU folosiți telefonul mobil. Telefonul mobil trebuie să fie închis. 

 
Punctaj 

Punctaj din oficiu 1 p 
Subiectul 1. Test grilă Maximum 6 p 
Subiectul 2. Problematizare sociologică Maximum 3 p 

 

 
SUBIECTUL 1. TEST GRILĂ 

 
1. Max Weber a vorbit despre “cușca de fier a raționalității” in societățile capitaliste. Aceasta se referă la:  

A. Capacitatea indivizilor de a se elibera de formele noi de control asupra indivizilor care însoțesc apariția 

organizării capitaliste; 

B. Diminuarea importanței birocrației în societățile capitaliste; 

C. Trecerea de la forme de organizare bazate pe comunitate la forme bazate pe competiție; 

D. Înlocuirea puterii dogmei religioase cu constrângeri impuse de organizarea ierarhica și impersonală a 

birocrației. 

 

2. Pentru Michel Foucault, puterea, în societățile moderne, este: 

A. Organizată în jurului elitelor din industrie, armată și bănci; 

B. Disciplinară, bazată pe monitorizare și auto-monitorizare; 

C. Suverană, bazată pe coerciție și ascultare; 

D. Înscrisă în birocrație, prin mecanismele ierarhice ale instituțiilor birocratice. 
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3. Pentru Judith Butler, genul se bazează mai mult pe: 

A. Ceea ce ești, mai degrabă decât pe ceea ce faci - prin “performativitatea genului”; 

B. Bazat pe “acte de gen”, precum comportamente verbale, haine sau maniere; 

C. Un aspect al vieții private, mai degrabă decât un aspect al ordinii publice; 

D. Un dat natural. 

 

.... 

 

47. Abordarea inductivă în cercetarea sociologică se referă la: 

A. Formularea de concepte și generalizări prin examinarea datelor; 

B. Testarea ipotezelor derivate din cercetări anterioare prin examinarea datelor; 

C. Refuzul formulării unei teorii și centrarea pe descrieri nuanțate ale datelor; 

D. Acordarea unei importanțe mai mari datelor cantitative față de informațiile calitative. 

 

48. Putem cerceta sociologic relații cauzale între două variabile (A și B) care: 

A. Pot apărea atât în ordinea temporală A – B, cât și în ordinea temporală B – A;  

B. Sunt corelate și prezintă un tipar în care o variabilă este anterioară temporal celeilalte; 

C. Nu sunt corelate statistic și sunt reprezentate echilibrat în eșantion; 

D. Corespund cel puțin unei generalizări din cunoașterea comună a societății respective. 

 

 
 
 

SUBIECTUL 2. PROBLEMATIZARE SOCIOLOGICĂ 
 
Discutați, din perspectivă sociologică, relația dintre tehnologiile digitale și societate. 
 
(Spațiu alocat: minimum jumătate de pagină, maximum o pagină). 


