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A. Scrieți pe foaia de examen literele corespunzătoare răspunsurilor corecte. Pentru situația de mai jos sunt corecte două 

variante de răspuns. Variantele greșite alese/bifate/marcate anulează variantele corecte. 

A1. Identitatea socială reprezintă (1 pct.): 

a. cadrul virtual al proprietăților unice individuale  b. legitimarea prin acte administrative  

c. caracteristicile genetice ale indivizilor   d. ansamblul statusurilor și rolurilor aferente 

 

B. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Pentru situația de mai jos sunt corecte toate variantele, 

în măsuri inegale. Alegeți varianta care se apropie cel mai mult de adevăr sau de texul studiat. 

B1. După Bantz, conflictele dintr-o organizație media pot lua următoarele forme (un răspuns corect, 1 pct.): 

a. neîncrederea și contestarea specialiștilor media a indivizilor care propagă un punct de vedere 

b. conflictul dintre normele profesionale și alte tipuri de norme individuale sau colective 

c. mesajele știrilor televizate  

d. competiția dintre organizațiile media 

 

C. Completați cuvintele lipsă în acord cu logica frazei (0,50 + 0,50 pct.): 

C1. ____________________________ este pentru profesia de jurnalist ceea ce șireturile sunt pentru pantofi.  

(abordare funcțională: diviziunea muncii, constrângerile, presiunile, practicile profesionale, informația) 

C2. ____________________________ sunt pentru redacții ceea ce planeta Pământ este pentru sistemul solar.   

(abordare inductivă, de la observare la teorie, de la individual la general: jurnaliști, editori, știri) 

 

D. Stabiliți corespondențele dintre conceptele din stânga și cele din dreapta prin trasarea unei linii care să unească fiecare 

pereche (0,25 x 4 = 1 pct.): 

Presiune       Predictibilitate 

Sursă de informare     Asociație profesională 

Audiovizual      Birou de presă 

Mediul organizațional     Arie acoperire 

 

E. Din punct de vedere organizațional, instituțiile de presă sunt caracterizate de (un singur răspuns corect, 1 pct.): 

a. structuri ierarhice bine determinate, în unele cazuri având puține relații de subordonare 

b. procese logistice extinse prin care materiile prime sunt asigurate continuu 

c. flux permanent, uneori instabil și incontrolabil al informațiilor 

d. relații instituționale determinate în societate, în special cu domeniile politic și economic 

 

F. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor afirmații (0,50 + 0,50 = 1 pct.): 

A   F  Televiziunile mesager implică adeziunea afectivă a publicului 

 A   F  Autorizarea activității reprezintă unul dintre criteriile de definire a profesiei de jurnalist 

 

G. Comentați citatul următor din două perspective: performanța personală de la acest test și prezumtiva/actuala carieră de 

jurnalist. (2 pct.) 

Fiecare cuvânt are consecințe. Fiecare tăcere, de asemenea. (Jean-Paul Sartre) 

 

H. „Societatea este formată din diferite grupuri care luptă între ele pentru a câștiga resursele limitate ale societății care sunt 

considerate valoroase: bani, putere, prestigiu sau autoritatea de a-și impune valorile proprii societății.”  (3 pct.) 

1. Precizați înțelesul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text.   (1 pct.) 

2. Construiți un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia în orice situație, conflictele afectează 

viața socială în sens negativ.         (1 pct.) 

3. Prezentați un punct de vedere personal referitor la semnificația fenomenului de competiție în organizațiile media.  

            (1 pct.) 

 

Hihi. Subiect bonus: comentați la alegere un subiect abordat la seminariile trecute utilizând una dintre alternativele: concentrat 

versus difuz, închis versus deschis, clar versus obscur, antrenant versus static, folositor versus inutil.   (1 pct.) 


