
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
Facultatea de Ştiinţe Politice 
Examenul de admitere în anul universitar 2011/2012 

Sesiunea de pretestare aprilie 2011 
 

 
 

PROBA SOCIOLOGIE 
 

BAREM 
 

Varianta 3 
 

I. Definiţi şi exemplificaţi conceptul de indicator de status şi explicaţi rolul acestora în viaţa socială. 

 

          
Definiţia indicatorului de status      0, 40  puncte   

Oferirea unui exemplu relevant     0, 40  puncte   

Eplicarea rolului indicatorilor de status in viaţa socială   0, 70  puncte  

 

Total        (1,50 puncte) 

 

 

II. Definiţi principalele tipuri de scale de măsurare. Construiţi două exemple de scale, de tipuri diferite, 

care pot fi utilizate pentru a măsura preferinţa elevilor pentru emisiunile de sport. 

  

 
Definirea scalelor nominale, ordinale, de interval şi de proporţii 0,25 x 4  = 1, 00 puncte  

Exemplificarea corecta a două tipuri de scale    0,25 x 2  = 0, 50 puncte  

 

Total        (1,50 puncte) 
 

 

III.  Definiţi controlul social şi prezentaţi tipologia acestuia. Oferiţi două exemple de control social 

potrivit tipologiei utilizate.  
 

Definirea controlului social     0,40 puncte 

Prezentarea tipologiei controlului social    0,60 puncte 
Exemplificarea corecta a două tipuri de scale    0,25 x 2  = 0,50 puncte  

 

Total        (1,50 puncte) 

 

 

IV. Care sunt tipurile de observaţie care se pot utiliza în cercetarea sociologică? Care dintre acestea 

credeţi că ar fi cea mai recomandată pentru o cercetare care priveşte analiza modului în care elevii se 

comportă în sălile de clasă în timpul orelor de curs? Argumentaţi opţiunea dumneavoastră.  

 

Prezentatra tipologiei observaţiei     1, 00 puncte  

Alegerea unui tip adecvat de observaţie    0, 20 puncte 

Justificarea opţiunii pentru tipul ales de observaţie  0, 30 puncte 

 

Total        (1,50 puncte) 

 



V. Analizaţi următoarele întrebări posibile ale unui chestionar adresat elevilor de liceu şi arătaţi, 

justificând în fiecare caz, dacă sunt corect formulate sau nu şi de ce.   

 

1.Utilizaţi pentru a pregăti admiterea la facultate manualele de economie şi de sociologie?     

  DA     NU 

2. Nu vi s-a întâmplat niciodată să nu fiţi de acord cu un coleg? 

DA      NU 

3. Credeţi că selecţia elevilor pentru participarea la olimpiadele şcolare are un caracter aleator? 

DA      NU 

.            
Menţionarea faptului că întrebarea 1 este incorect formulată   0,25 puncte 

Justificarea faptului că întrebarea 1 este incorect formulată    0,25 puncte 

Menţionarea faptului că întrebarea 2 este incorect formulată    0,25 puncte 

Justificarea faptului că întrebarea 2 este incorect formulată    0,25 puncte 

Menţionarea faptului că întrebarea 3 este corect formulată  0,25 puncte 

Justificarea faptului că întrebarea 3 este corect formulată     0,25 puncte 

 

Total          (1,50 puncte) 

 

VI. Prezentaţi trei diferenţe esenţiale între cunoaşterea ştiinţifică şi cea comună. Utilizaţi un exemplu 

pentru fiecare.            

 
Prezentarea diferenţelor dintre cunoaşterea ştiinţifică  

şi cea comună 0,30 puncte pentru fiecare diferenţă 

relevantă 0, 30 x 3 = 0, 90 puncte 

Utilizarea de exemple relevante        0, 20 x 3 = 0, 60 puncte 

 

Total          (1,50 puncte) 
 

 

Un punct se acordă din oficiu. 

 

 

 

 

Preşedintele Comisiei de admitere 

Conf.univ. dr. Cristian Pîrvulescu 

 

  

 

 



Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
Facultatea de Ştiinţe Politice 
Examenul de admitere în anul universitar 2015/2016 

Sesiunea de pretestare iulie 2015 
 

 
 

PROBA SOCIOLOGIE 
 

BAREM 
 

Varianta 2 
 

I. Prezentaţi tipologia  instituţiilor sociale şi daţi un exemplu pentru fiecare tip 

          
Prezentarea fiecărui tip de institutie socială   6 x 0,10  puncte   0,6 puncte 

Prezentarea unui exemplu relevant     6 x 0,15 puncte  0,9 puncte 

Total        (1,50 puncte) 

 

 

II. În ce condiţii deţinerea de mai multe statusuri de către o persoană poate duce la conflicte sau 

tensiuni în relaţiile acesteia cu alte persoane. Daţi un exemplu în acest sens.  

 
Definirea si prezentarea conceptului de status                         0,20  puncte   

Prezentarea mecanismului potenţial conflictual al statusului multiplu 0,80  puncte  

Oferirea unui exemplu relevant       0,50  puncte 

Total         (1,50 puncte) 
 

 

III.  Alegeţi trei dintre tipurile de socializare studiate. Definiţi-le succint, exemplificându-le. 
 

Definirea si prezentarea celor trei tipuri de socializare (oricare dintre socializarea primară, 

socializarea secundară, socializarea continuă, socializarea anticipatorie, socializarea 

negativa sau resocializare)                 3x0,25 puncte  0,75 puncte 

Prezentarea celor trei exemple relvante pentru tipurile alese  3x0,25 puncte  0,75 puncte 

Total         (1,50 puncte) 

 

 

IV. Să presupunem că realizaţi o cercetare asupra conflictelor sociale din timpul crizei economice din 

1929 – 1934 din România.  

Rezolvaţi succint următoarele sarcini: 

a. Pe care dintre metodele de cercetare o consideraţi optimă pentru demersul de cercetare şi de ce?  

b. Ce metodă aţi utiliza dacă ar trebui să cercetaţi aceiaşi temă, dar în prezent? Justificaţi 

răspunsul. 

Alegerea unei metode adecvate cercetării (analiza de documente)  0,2 puncte 

Justificarea opţiunii pentru metoda aleasă     0,8 puncte 

Justificarea posibilităţii de a alege alte tipuri de metode pentru  

cercetarea desfăşurată în prezent        0,5 puncte 

Total          (1,50 puncte) 



 

V. Analizaţi următoarele întrebări posibile ale unui chestionar adresat elevilor de liceu şi arătaţi 

justificând, în fiecare caz, dacă sunt corect formulate sau nu.   

 

1.Utilizaţi frecvent telefonul mobil şi calculatorul?     

  DA     NU 

2. Nu vi s-a întâmplat niciodată să nu fiţi de acord cu cel mai bun prieten? 

DA      NU 

3. Credeţi că există Dumnezeu? 

DA      NU 
 

Menţionarea faptului că întrebarea 1 este incorect formulată      0,25 puncte 

Justificarea faptului că întrebarea 1 este incorect formulată     0,25 puncte 

Menţionarea faptului că întrebarea 2 este incorect formulată     0,25 puncte 

Justificarea faptului că întrebarea 2 este incorect formulată     0,25 puncte 

Menţionarea faptului că întrebarea 3 este corect formulată   0,25 puncte 

Justificarea faptului că întrebarea 3 este corect formulată      0,25 puncte 

Total           (1,50 puncte) 

 

VI. Fiind dată afirmaţia:  

Functionarii din România sunt corupţi.  

Rezolvaţi succint următoarele sarcini: 

a. Consideraţi că afirmaţia dată ţine de cunoaşterea comună sau de cea ştiinţifică?  

b. Argumentaţi-vă punctul de vedere formulat. 
 

Menţionarea faptului că afirmaţia ţine de cunoaştera comună    0,30 puncte 

Prezentarea argumentaţiei care demonstrează de ce afirmaţia respectivă  

aparţine cunoaşterii comune        1,20 puncte 

Total           (1,50 puncte) 
 

 

Un punct se acordă din oficiu. 

 

 

 

 

Preşedintele Comisiei de admitere 

Conf.univ. dr. Cristian Pîrvulescu 

 

  

 

 



  

Școala Națională de Studii Politice şi Administrative 
Facultatea de Științe Politice 
Examenul de admitere în anul universitar 2016/2017 
Sesiunea de pretestare iulie 2016 

 

PROBA SOCIOLOGIE 
 

BAREM 
 
Varianta 1 

 
I.  Prezentați principalele tipuri de roluri sociale și formulați câte un exemplu pentru fiecare tip.  
                      

Definiția conceptului de rol social      0, 25  puncte   
Prezentarea rolurilor așteptate și a rolurilor performate   1 punct 
Oferirea unor exemple relevante     0, 25  puncte 

 Total          1,50 puncte  
  
 
II . Definiți indicatorii de status și oferiți câte un exemplu de indicatori de status utilizați voluntar, respectiv 
nevoluntar         

 
Definiția indicatorilor de status       0, 20  puncte   
Oferirea unui exemplu de indicator de status utilizat voluntar  0, 40  puncte  
Oferirea unui exemplu de indicator de status utilizat nevoluntar  0, 40  puncte 
Total          (1 punct) 

 
              
III.  Definiți instituțiile sociale și procesul de diferențiere instituțională. Prezentați modul în care pot fi clasificate 
instituțiile sociale și oferiți câte un exemplu pentru fiecare tip de instituție socială. 

 
Prezentarea definiției instituțiilor sociale    0, 50  puncte   
Prezentarea procesului de diferențiere instituțională   0, 50  puncte    
Prezentarea celor mai importante tipuri de instituții sociale 
(minim cinci)        0, 50  puncte  
Oferirea câte unui exemplu de instituție socială pentru fiecare tip  
prezentat         0, 50  puncte 
Total         (2 puncte) 

 
 
IV. Să presupunem că realizați o cercetare asupra consumului de droguri la tinerii între 18 și 35 de ani din 
România.  
Rezolvați succint următoarele sarcini: 

a. Ce metodă de cercetare considerați că este optimă pentru demersul de cercetare și de ce?  
b. Ce metodă ați utiliza dacă ar trebui să cercetați consumul de droguri la aceeași categorie de populație, 

dar în perioada 1990-1995? Justificați răspunsul. 
 



a. Alegerea unei metode valide de cercetare  0,25 puncte 
     Justificarea alegerii     0,75 puncte 
b Menționarea și justificarea opțiunii privitoare la  
metoda analizei de documente            0,50 puncte 
Total        (1,5 puncte) 

 
 
V.  Analizați următoarele întrebări posibile ale unui chestionar adresat elevilor de liceu și arătați justificând, în 
fiecare caz, dacă sunt corect formulate sau nu și de ce.   
 

1.Utilizați manualele de matematică și de sociologie?     
  DA     NU 

2. Nu vi s-a întâmplat niciodată să nu fiți de acord cu profesorul? 
DA      NU 
3. Sunteți de acord cu propunerea de a se alege primarul într-un singur tur de scrutin? 
DA      NU 

              
Menţionarea faptului că întrebarea 1 este incorect formulată     0,25 puncte 
Justificarea faptului că întrebarea 1 este incorect formulată    0,25 puncte 
Menţionarea faptului că întrebarea 2 este incorect formulată    0,25 puncte 
Justificarea faptului că întrebarea 2 este incorect formulată    0,25 puncte 
Menţionarea faptului că întrebarea 3 este incorect formulată  0,25 puncte 
Justificarea faptului că întrebarea 3 este incorect formulată     0,25 puncte 
Total           (1,50 puncte) 

 
 
VI.  Definiți cunoașterea comună și cunoașterea științifică. Oferiți un exemplu de cunoaștere comună și de 
cunoaștere științifică 

Definiția cunoașterii comune      0, 50  puncte   
Definiția cunoașterii științifice       0, 50  puncte   
Oferirea unui exemplu de cunoaștere comună   0, 25  puncte  
Oferirea unui exemplu de cunoaștere științifică   0, 25  puncte 
Total         (1, 5 puncte) 

 
 
Un punct se acordă din oficiu. 
 

Președintele Comisiei de admitere 
Conf.univ. dr. Cristian Pîrvulescu 
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