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20 aprilie 2017 

 
Probă scrisă 
SOCIOLOGIE 

BAREM DE EVALUARE 'I DE NOTARE  
 

Model 
 

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.  
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se 

acordă fracţiuni de punct. 
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total 

acordat pentru lucrare la 10. 
 
 
SUBIECTUL I (60 de puncte) 
 
A. 
Conținut: 29 de puncte 
- menţionarea explicită a problematicii pe care o abordează textul dat      4 puncte 
- câte 3 puncte pentru precizarea înţelesului fiecăruia dintre cele trei concepte sociologice 

corelate problematicii la care se referă explicit textul         3x3p=9 puncte 
Notă: În situaţia în care candidatul doar precizează conceptele sociologice, fără să le explice 
înţelesul, se acordă câte 1 punct corespunzător fiecărui concept precizat. 
- evidenţierea ideii principale a textului dat         4 puncte 
- construirea unei argumentaţii în favoarea ideii principale a textului dat                6 puncte 
- prezentarea unei alte perspective sociologice referitoare la problematica abordată în text 
               6 puncte 
Notă: În situaţia în care candidatul doar precizează ideea de bază a unei alte perspective 
sociologice, fără să o prezinte, se acordă 2 puncte. 
 
Redactare: 6 puncte 
- utilizarea adecvată a limbajului de specialitate         3 puncte 
- organizarea prezentării: introducere, cuprins, concluzie       3 puncte 
 
B. 
1. - câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două tipuri de documente sociale pe care sociologul le 
utilizează ca surse de informare            2x2p=4 puncte 
- câte 3 puncte pentru caracterizarea fiecăruia dintre cele două tipuri precizate      2x3p=6 puncte 
2. explicarea motivului pentru care succesul cercetărilor sociologice de teren depinde de utilizarea 
prealabilă a studiului documentelor sociale: explicare adecvată – 6p./ explicare parțial adecvată – 3p. 

   6 puncte 
3. - precizarea oricărui procedeu prin care se poate realiza eşantionarea în cazul cerut    3 puncte 
- descrierea procedeului precizat: descriere completă și sugestivă – 6p./ descriere neconvingătoare, 
incompletă sau descriere adecvată, dar doar la nivel teoretic, fără raportare la cazul cerut – 2p. 
               6 puncte 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) 
 
A. 
- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a sarcinilor de lucru specifice fiecărui item elaborat 

                3x2p=6 puncte 
- câte 2 puncte pentru corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate utilizată în elaborarea 

fiecărui item              3x2p=6 puncte 
- câte 2 puncte pentru proiectarea corectă a baremului fiecărui item elaborat      3x2p=6 puncte 
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B. 
- câte 1 punct pentru descrierea specificului fiecăreia dintre cele două metode de evaluare 

                2x1p=2 puncte 
- câte 1 punct pentru menționarea fiecărei asemănări, respectiv deosebiri dintre cele două 

metode de evaluare             4x1p=4 puncte 
- câte 1 punct pentru precizarea fiecărui avantaj al utilizării fiecăreia dintre cele două metode în 

cadrul procesului de evaluare            4x1p=4 puncte 
- exemplificarea modului în care competențele din secvența dată pot fi evaluate prin intermediul 

uneia dintre metodele complementare descrise         2 puncte 
 
 


