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Sociologie 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

 

 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.  

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nu se 
acordă fracțiuni de punct. 

 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total 
acordat pentru lucrare la 10. 

 
SUBIECTUL I     (30 de puncte) 
- formularea problematicii sociologice abordate în text        2 puncte 
- câte 3 puncte pentru definirea fiecăreia dintre cele două noțiuni date       2x3p=6 puncte 
- precizarea oricărui element al tipului ideal de birocrație din teoria lui Max Weber    2 puncte 
- explicarea, pe baza elementului precizat, a faptului că birocrațiile moderne au în vedere atât 

rezultatele selecției școlare, cât și criterii specifice atunci când determină statusul unui individ: 
explicare adecvată a faptului cerut, care surprinde esența elementului enunțat – 4p./ explicare 
superficială sau care nu vizează elementul enunțat – 1p.        4 puncte 

- formularea punctului de vedere personal cerut         2 puncte 
- argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 4p./ argumentare 

neconvingătoare, superficială – 1p.          4 puncte 
 valorificarea adecvată a textului dat          2 puncte 
 organizarea prezentării – introducere, cuprins, concluzie       2 puncte 
 capacitatea de susținere a ideilor          2 puncte 
 originalitatea redactării            2 puncte 
 încadrarea în limita de spațiu precizată          2 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
A. - câte 2 puncte pentru evidențierea fiecăreia dintre relațiile status-societate deschisă, status-

societate închisă, societate închisă-societate deschisă         3x2p=6 puncte 
- calitatea științifică a textului (limbaj, corectitudine, coerență)       3 puncte 
- încadrarea în limita de spațiu precizată           1 punct 

B. prezentarea oricărei perspective teoretice despre statusul social: prezentare adecvată – 5p./ 
prezentare care nu surprinde complet aspectele teoretice despre statusul social – 2p./ numirea 
perspectivei despre statusul social, fără a o prezenta – 1p.       5 puncte 

C. - câte 1 punct pentru precizarea oricăror trei concepte sociologice prezente în text, altele decât 
cele menționate la punctul A.            3x1p=3 puncte 
- câte 2 puncte pentru precizarea înțelesului fiecăruia dintre cele trei concepte sociologice 
precizate               3x2p=6 puncte 

D. analizarea modului distinct în care, în cadrul copilăriei, fetele și băieții sunt socializați diferit, 
potrivit statusului de gen: analiză adecvată – 6p./ analiză care nu surprinde complet cerințele 
vizate (socializare distinctă, socializare în funcție de statusul de gen, socializare primară) – 2p. 
               6 puncte 

 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) 
1. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două tehnici de cercetare specifice unei anchete 

sociologice              2x2p=4 puncte 
2. formularea oricărei ipoteze de cercetare care să pună în evidență relația dintre socializare și 

valorificarea capacităților general umane         4 puncte 
3. câte 2 puncte pentru numirea oricăror trei capacități general umane, care să formeze un set 

coerent               3x2p=6 puncte 
4. explicarea procedeului de eșantionare considerat optim în cercetarea ce vizează relația dintre 

socializare și valorificarea capacităților general umane: explicare adecvată – 4p./ explicare 
superficială sau menționarea procedeului de eșantionare, fără a-l explica – 1p.     4 puncte 

5. - câte 1 punct pentru formularea fiecăreia dintre cele zece întrebări cerute astfel încât să fie 
elaborat ghidul de interviu solicitat       10x1p=10 puncte 
- succesiunea logică/psihologică a întrebărilor         2 puncte 


