
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Departamentul de Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Psihologia Sănătății Publice și Clinice 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Metode de cercetare sănătate și boală 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector dr. Pintea Ovidiu Sebastian 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Pintea Ovidiu Sebastian 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Optional 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp:  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 

Tutoriat 4 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 98 

3.8 Total ore pe semestru 126 

3.9 Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Noţiuni de Metodologia cercetării/Psihologie experimentală/Analiza 

datelor 

4.2 de competenţe  Cunoaşterea principalelor metode de cercetare în sănătate și boală 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sală dotată cu computer și videoproiector 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală dotată cu computer și videoproiector 



 

6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

  Utilizarea adecvată a principalelor metode de cercetare științifică 

 Elaborarea unui studiu de caz după criteriile acceptate internațional 

 Construirea unor designuri experimentale cu un singur subiect şi analiza adecvată a datelor 

 Intelegerea rolului studiului clinic controlat în cercetarea și practica psihologică 

 Analiza adecvată a funcţiilor de moderare şi mediere ale variabilelor 

 Utilizarea adecvată a metaanalizei în sintetizarea literaturii de cercetare științifică 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

 Diseminarea cunoaşterii ştiinţifice în comunitatea profesională 

 Cunoaşterea şi utilizarea surselor relevante de informaţie în domeniu 

 Respectarea standardelor etice în domeniu 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observaţii 

1.Structura și rolul principalelor metode de cercetare 

în sănătate și boală 

Prelegerea interactivă, demonstraţia, 

învăţarea individuală 

 

2.Introducere în problematica cercetării cu un singur 

subiect 

Descoperire dirijată, dezbaterea, 

problematizarea 

 

3.Studiul de caz: aplicații în sănătate și boală Prelegerea interactivă, învățarea 

individuală, dezbaterea 

 

4. Experimentul cu un singur subiect: caracteristici 

generale 

Prelegere, demonstrație, dezbatere  

5.Designurile reversibile: designul de tip ABAB și 

variațiile acestuia în cercetare 

Prelegerea interactivă, demonstraţia, 

învăţarea individuală 

 

6.Designul cu niveluri de bază multiple: aplicații 

pentru subiecți, comportamente și contexte multiple 

Prelegerea interactivă, demonstraţia,  

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Familiarizarea cu principalele metode de cercetare în sănătate și boală 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

 Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor metode de cercetare științifică 

 

 Cunoaşterea principalelor designuri experimentale cu un singur subiect 

şi a metodelor de analiză a datelor 

 Intelegerea rolului studiului clinic controlat în cercetarea și practica 

psihologică 

 Cunoaşterea metodelor de analiză a funcţiilor de moderare şi mediere 

ale variabilelor 

 Inţelegerea principiilor metaanalizei 



învăţarea individuală 

7.Designul cu schimbarea criteriului Prelegerea interactivă, învățarea 

individuală, dezbaterea 

 

8.Designurile cu intervenții alternative Prelegerea interactivă, învățarea 

individuală, dezbaterea 

 

9.Analiza vizuală și statistică a datelor în experimentul 

cu un singur subiect 

Prelegerea interactivă, învățarea 

individuală, dezbaterea 

 

10. Studiul clinic controlat: principii generale și 

testarea eficacității și eficienței 

Prelegerea interactivă, învățarea 

individuală, dezbaterea 

 

11. Analiza moderatorilor eficienței în studiile clinice 

controlate 

Prelegerea interactivă, învățarea 

individuală, dezbaterea 

 

12. Testarea mecanismelor schimbării în studiile 

clinice controlate: analiza de mediere 

Prelegerea interactivă, învățarea 

individuală, dezbaterea 

 

13. Metaanaliza: principii generale și analiza datelor Prelegerea interactivă, învățarea 

individuală, dezbaterea 

 

14. Metaanaliza: testarea moderatorilor mărimii 

efectului 

Prelegerea interactivă, învățarea 

individuală, dezbaterea 
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8.2 Seminar/laborator (lucrări practice) Metode de predare Observaţii 

1.Analiza comparativă a principalelor metode de 

cercetare în sănătate și boală 

Discutarea unor articole ştiinţifice, 

exerciţii 

 

2.Ilustrarea caracteristicilor cercetării cu un singur 

subiect 

Exerciţii, studii de caz  

3.Studiul de caz: aplicații în sănătate și boală Discutarea unor instrumente de 

măsurare, analiza critică a 

proprietăţilor psihometrice 

 

4. Experimentul cu un singur subiect: caracteristici 

generale 

Lecturi suplimentare, exerciţii  

5.Designurile reversibile: designul de tip ABAB și 

variațiile acestuia în cercetare 

Discutarea secţiunilor unor articole 

de cercetare empirică. 

 

6.Designul cu niveluri de bază multiple: aplicații 

pentru subiecți, comportamente și contexte multiple 

Lecturi suplimentare, exerciţii  

7.Designul cu schimbarea criteriului și variații ale 

acestuia în cercetare 

Lecturi suplimentare, exerciţii  

8.Designurile cu intervenții alternative Analiza critică a unor studii de caz  

9.Analiza vizuală și statistică a datelor în experimentul 

cu un singur subiect 

Lecturi suplimentare, exerciţii  

10. Studiul clinic controlat: principii generale și 

testarea eficacității și eficienței 

Exerciţii, problematizare  

11. Analiza moderatorilor eficienței în studiile clinice 

controlate 

Lecturi suplimentare, exerciţii  

12. Testarea mecanismelor schimbării în studiile 

clinice controlate: analiza de mediere 

Exerciţii, lecturi suplimentare,   

13. Metaanaliza: principii generale și analiza datelor Exerciţii  

14. Metaanaliza: testarea moderatorilor mărimii 

efectului 

Exerciţii   

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conţinuturile acestei discipline corespund atât cerinţelor comunităţii academice cât şi comunităţii 

profesionale. Studenţii, pe baza competenţelor obţinute nu vor deveni doar consumatori avizaţi de 

literatură de cercetare științifică ci vor putea concepe şi implementa designuri de cercetare științifică, 

vor putea opera eficient cu informaţiile rezultate din cercetările recente în domeniul psihologiei 

sănătății. 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 



10.4 Curs Nivelul competențelor 

dobândite 

Examen scris 80% 

   

10.5 Seminar/laborator Sarcini pe parcursul 

semestrului 

Sarcini pe parcursul 

semestrului 

20% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

  

Standardul minim de performanţă constă în obţinerea a jumătate din punctaj pentru evaluarea prin examen 

scris. De asemenea, este necesară prezenţa la 50% din seminarii. 

 

 

 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

1.10.2018         

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

________________________    


