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Probă scrisă 
SOCIOLOGIE 

 
Varianta 3 

 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de patru ore. 
 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
Sociologia s-a născut ca demers științific al socialului în a doua jumătate a secolului XIX, fiind un 
răspuns epistemic la intersectarea mai multor mutații și condiții de ordin economic, social, politic și 
intelectual. Abordarea societății este astfel pusă sub semnul studiului pozitiv al faptelor, solidar cu 
metodele științelor naturii.  
A. Numiți fondatorul sociologiei, ca știință, întemeietorul școlii sociologice franceze, precum și doi 

reprezentanți ai Școlii Sociologice de la București.        8 puncte 
B. Precizați semnificația conceptului de fapt social.        5 puncte 
C. Se dă următoarea schemă: 

 

 

Numiți care sunt ştiinţele/domeniile de studiu care se află în punctele de graniţă identificate prin 
cifre.             12 puncte 

D. Elaborați un text coerent de o pagină, semnificativ științific, în care să evidențiați legăturile dintre 
următoarele noțiuni: obiectul sociologiei, realitate socială, metodă de cercetare.   10 puncte 

E. Menționați în ce constă perspectiva funcționalistă și perspectiva interacționistă în sociologie. 
                8 puncte 

F. Justificați, în aproximativ o pagină, următoarea afirmație: viața socială trebuie studiată cu aceeași 
obiectivitate cu care oamenii de știință studiază lumea naturală.       8 puncte 

G. Construiți un exemplu de fapt social prin care să ilustrați abordarea acestuia prin intermediul 
cunoașterii științifice sociologice și al cunoașterii comune.        9 puncte 

 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe ce vizează tematica pentru metodica disciplinei de 
examen: 
1. Enumerați cinci forme de organizare a activității didactice, explicând totodată două dintre aceste 

forme.             11 puncte 
2. Prezentați, pentru trei dintre formele de organizare a activității didactice la disciplina sociologie, 

câte un avantaj, câte un dezavantaj și câte o limită.        9 puncte 
3. Argumentaţi, în una-două pagini, un punct de vedere care să confirme sau să infirme ipoteza 

potrivit căreia profesorul trebuie să experimenteze și să aplice diferitele forme de organizare a 
activității didactice la disciplina sociologie.        10 puncte 

 


