
 
 
Tematica interviu sociologie: 
 
Interviul va urmări (în ordine importanței):  
În primul rând motivația candidaților de urma specializarea sociologie.  
În al doilea rând abilitățile candidaților de a observa și analiza fenomene și procese sociale din 
viața cotidiană.  
În al treilea rând capacitatea de a utiliza corect termenii științifici proprii sociologiei (în baza 
manualelor/ programei de liceu)   
 
Tematica  
• Perspectiva sociologică asupra societății. Metodologia cercetării sociologice 

a. Specificul cunoașterii sociologice. 
b. Metode, tehnici, procedee, instrumente ale investigației sociologice. Etapele 
investigației sociologice 

• Societatea și viața socială 
a. Structura socială 
- Status şi rol 
- Grupuri sociale  
b. Instituții sociale 
- Familia, școala, biserica, statul  
c. Socializarea 
- Rolul socializării în viața socială 
- Stadiile socializării  

 
 
Bibliografie orientativă 

Sociologie. Manual pentru clasa a XI a, Editura Humanitas Educațional, București, 2006,  
coordonatori Doina-Olga Ștefănescu, Alfred Bulai  
 
Capitolul 1: „Introducere in sociologie” (subcapitolele Ce este sociologia? si De la cunoașterea 
comună la cunoașterea științifică) 
Capitolul al 2 lea: „Metodologia cercetării sociologice” (integral) 
Capitolul al 3 lea: „Individul și societatea” (subcapitolele Socializarea, Status și rol și Instituțiile 
sociale și tipologia lor) 

  



 

Tematica interviu psihologie: 
 
 

 
Tematica pentru interviul de admitere pentru specializarea psihologie face parte din cea 
prevăzută de programa școlară aprobată prin ordinul ministrului. Examenul va urmări 
evaluarea competențelor prevăzute de programa școlară, respectiv caracterizarea 
principalelor dimensiuni ale personalității; exemplificarea unor trăsături ale personalității 
necesare reușitei în activitate; recunoașterea și evaluarea unor tipuri de relații 
interpersonale, a unor comportamente și atitudini sociale în situații date; rezolvarea unor 
situații problemă cu ajutorul cunoștințelor de psihologie. 
  
Conținuturi: 
 

• Structura și dezvoltarea  personalității 

• Temperamentul 

• Aptitudinile 

• Inteligența ca aptitudine generală 

• Caracterul 

• Creativitatea 
  
Bibliografie:  
1. Neculau, A., Iacob, L., Sălăvăstru, D., Havârneanu, C., Boncu, Ș., Lungu, O. (2005). 
Psihologie. Manual pentru clasa a X-a. Editura Polirom, Iași 
Capitolul 2. Structura și dezvoltarea personalității 
2. Ștefănescu, D.O., Bălan, E., Ștefan, C. (2011). Psihologie. Manual pentru clasa a X-a. 
Editura Humanitas, București 
Capitolul 2. Structura si dezvoltarea personalității.  
  

 
 

 


