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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.  
c. Formulați și argumentați o ipoteză sau o întrebare de cercetare pornind de 

la datele din tabel. 
 
Tabelul 1. Reprezentările fetelor și ale băieților privind caracteristicile cadrelor didactice. Sursă: Perspective asupra 

dimensiunii de gen în educație, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, UNICEF, București, 2004, p. 88 

 
 
 
 
 



Tabelul 2. Ponderea persoanelor care au lucrat în străinătate pe categorii de vârstă, medii rezidențiale și gen. Sursa: 

Sondaj LTS - „Locuirea Temporară în Străinătate”, fișier cu persoane adulte din gospodării. N=3994. Mod de citire: 

19% dintre tinerii bărbați de 18-29 ani din rural au lucrat  în străinătate în perioada 1990 – 2006. Datele se referă la 

vârsta în momentul sondajului și nu la cea asociată cu momentul plecării în străinătate. 

Vârsta Plecat din Bărbați Femei Total 

18-29 ani Rural 19.0 15.7 17.4 

 Urban 13.7 11.2 12.5 
30-59 ani Rural 17.5 4.3 11.1 

 Urban 11.4 9.6 10.5 
60+ ani Rural 0.4 0.7 0.6 

 Urban 0.5 0.5 0.5 

Total  11.8 7.1 9.4 
 
Tabelul 3. Structura educațională a copiilor comparativ cu cea a părinților.  

 
 
Tabelul 4. Prevalența fumătorilor pe grupe de vârstă și sex. Sursă: Raportul Fumatul și sănătatea publică în România, 

2004, Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate 



 
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: Grunberg, Laura (Coord). 2008. Discriminarea multiplă în România.  

 
 
 



 

 

 

 
Sursă: Grunberg, Laura (Coord). 2008. Discriminarea multiplă în România.  



 
 

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 
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.? 
 


