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 I. Alegerea temei de cercetare: 
1. Alegeți un subiect de care sunteți interesați.  2. Reduceți subiectul la dimensiuni abordabile: dacă sunt prea multe informații nu veți reuși să vă concentrați, lecturile sau datele vă pot ajuta să limitați aria de interes. 3. Țineți cont de scopul final al lucrării. 4. Revedeți textele studiate și pe cele recomandate pentru actualizarea cunoștințelor despre tematica abordată. 5. Discutați cu colegii despre temă, interesele comune pot genera direcții la care nu v-ați gândit.  6. Răspundeți la întrebările cine, ce, când, unde și de ce: a. De ce ați ales subiectul? Aveți o opinie despre chestiunile implicate? b. Unde este relevant/important subiectul pe care l-ați ales? La nivel local, național sau internațional? Există anumite zone afectate? c. Când a fost/este subiectul important? Doriți să comparați anumite perioade de timp? d. Cine vă poate furniza informații despre subiect? Cine a publicat informații relevante? Există organizații sau instituții active în domeniu? 7. Formulați întrebarea de cercetare: care sunt acțiunile sociale implicate (există scenarii tipice prin care se produce fenomenul social)? Care sunt actorii sociali implicați (indivizi sau organizații/instituții), ce roluri îndeplinesc? Cum este organizat social fenomenul studiat ?  (normele sociale relevante, valori care orientează acțiunea, statusuri și roluri; obiecte și tehnologii implicate)?   Teme de cercetare care trebuie evitate: - Informații și povestiri personale (rezervați-le pentru momentul în care veți deveni celebrii) - Subiecte unde nu există sau nu puteți accesa informațiile disponibile - Teme prea specifice (lipsa datelor este la fel de dăunătoare ca supraabundența acestora) - Teme prea generale (o multitudine de informații pe care nu aveți timp sau cunoștințe pentru a le analiza pot genera abordări superficiale) - Teme controversate: exersarea neutralității axiologice este dificilă, subiectele asupra cărora oamenii au opinii foarte polarizate pot duce la imposibilitatea culegerii datelor.  II. Roadmap (exemple practice): 

Sunt interesat/ă de carieră (abordare instrumentală): vreau să încep propria afacere și voi cerceta companiile din sectorul care mă interesează. Recent am fost intrigat/ă de ceva, mâncând la restaurant am remarcat reclamele de pe suprafața mesei (abordare simbolică): aș vrea să cercetez măsura în care companiile promovează publicitatea intruzivă. Care sunt cele mai importante probleme ale justiției care afectează România? Aș vrea să fac ceva în acest sens (abordare legală): aș dori să cercetez modul în care indivizii se raportează la instituțiile care activează în sistemul judiciar. Există vreo problemă de afaceri sau de economie pe care vreau să o cercetez? De ce? (abordare directă): de exemplu, întotdeauna am vrut să lucrez în resurse umane, așadar asta 
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voi cerceta. Sau, nu știu ce vreau să cercetez pentru că nu știu ce așteaptă profesorul de la mine și vreau să fiu sigur/ă că aleg un subiect care-mi va permite să trec; sau pentru că, dacă stau să mă gândesc, nu sunt în mod real interesat/ă de afaceri; sau pentru că… Cum pot să ajut oamenii din jurul meu? Dar comunitatea locală? (abordare altruistă): mă întreb cât de ușor găsesc firmele lucrători cu abilitățile necesare sau ce training-uri sunt adecvate pentru a fi dezvoltate. Voi cerceta acest subiect.  III. Teme de cercetare recomandate: 
Arta și cultura reproducerii: accesibilitatea formelor de artă în cultura de masă. Cărți poștale și calendare istorico/culturale. Suveniruri „autentice” din China. Publicitate. Artă digitală. Obiecte și simboluri ale frumuseții. Interacțiuni sociale: Obiceiuri și etichetă. Modă și folclor. Identități masculine și feminine. Mic dejun, prânz și cină: mâncarea ca liant social.   Rudenia, mariajul și genul: Tipuri moderne de familie. Gospodăria. Funcția politică a rudeniei. Fertilizările in vitro. Egalitatea în familie. Feminism. Nunta între prag de trecere și industrie profitabilă. Valori sociale: Extrovert și introvert. Capital cultural. Dominanță culturală. Relativism și postmodernism. Stereotipuri culturale. Valori colective și individuale. Atitudini și comportament. Predictibilitate și nesiguranță socială.  Economia şi cultura: Productie, schimb si consum. Schimbul economic. Economia bazată pe piaţă sau pe redistribuţie. Studiul sociologic al consumului: pieţele în aer liber, mall-urile şi alte locuri ale cumpărării. Comodificare. Religia în societatea contemporană: Cultul morţilor. Cultul strămoşilor. Magicieni și preoţi. Religii populare şi religii înalte. Atei și agnostici. Sinucidere și eutanasie. Mituri și legende. Globalizare și schimbare culturală: Simboluri. Cetățenie culturală. Identitatea europeană. Turism cultural. Difuziune culturală. Cultură politică și organizare socială: Ritualuri politice. Societăți egalitare și societăți inegalitare. Statul și cetățeanul. Civic și politic.  Probleme sociale globale: Distrugerea mediului natural. Suprapopularea. Conflicte etnice. Terorism și relații de putere asimetrice. Boli și riscuri pandemice. Etnocentrism. Grupuri sociale: Subculturi și tentația diferenței. Inegalitate socială. Atitudini față de grupuri defavorizate. Discriminare pozitivă. Stil de viață. Cultură și tehnologie: Cyberculture. Societate rețea. Comunicare mediată. Transformări lingvistice în mediul virtual. Identitatea în realitatea virtuală. Gaming. Netiquette. Elite informaționale.   IV. Bibliografie 
http://libguides.mit.edu/select-topic www.umflint.edu/library/how-select-research-topic http://vlib.org/  www.economicsnetwork.ac.uk/showcase/girardi_motivation  www.sociosite.net/topics/culture.php www.hf.uio.no/ikos/english/research/subjects/cultural-history/ 


