
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 PSIHOLOGIE 

1.4 Domeniul de studii PSIHOLOGIE 

1.5 Ciclul de studii II 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Masterat Psihologia Sănătății Publice și Clinice  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

Proiect de cercetare și redactare a articolelor științifice 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Diana Tăut 

2.4 Anul de 

studiu 

2 2.5 Semestrul 2 2.6. Tipul de 

evaluare 

Portofoliu 

de 

teme/Prez

entare 

orală 

2.7 Regimul 

disciplinei 

OBL 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator 4 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator 56 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 3 

Examinări  3 

Alte activităţi: de cercetare 2 

3.7 Total ore studiu individual 138  

3.8 Total ore pe semestru 197  

3.9 Numărul de credite 10  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Metode avansate de cercetare 

 Metode de evaluae în sănătate și boală 

4.2 de competenţe  

  

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

Cunoaştere şi înţelegere  

Instrumental – aplicativ  

1. Dezvoltarea abilităților de scriere academică necesare raportării proiectelor de cercetare 

2. Dă dovadă de abilități de selecție și lectură criticiă a literaturii științifice relaționate cu 

tema de cercetare proprie; 

3. Evaluează sursele științifice în raport cu relevanța lor față de tema de cercetare proprie 

4. Aplică corect și consistent diferite metode de cercetare în funcție de tipul și natura 

întrebării de cercetare 

5. Sistematizează diferite tipuri de informații relevante pentru cercetare într-un text coerent, 

de sine stătător 

6. Planifică etapele demersului de cercetare și implementează strategii de management a 

timpului și resurselor proprii pentru finalizarea cu success a proiectului de cercetare 

Competenţe 

transversale 

1. Dezvoltă o atitudine responsabilă faţă de orice demers științific, ținând cont de 

particularitățile de vârstă, gen, rasă sau cultură a participanților   

2. Respectă diferenţele de vârstă, gen, religie, cultură, orientare sexuală în cercetare și 

adoptă o atitudine neutră și echidistantă în toate etapele cercetării 

3. Respectă strict normele etice în activitatea profesională de practician şi cercetător şi se 

angajează continuu  în dezvoltarea personală şi profesională 

 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Dezvoltarea de abilități necesare elaborării și implementării unui demers de 

cercetare precum și redactării unui text științific  

7.2 Obiectivele specifice 
 

 
 

 
1. Sistematizarea informațiilor științifice și derivarea unei întrebări 

de cercetare pe baza acestora; 
2. Creionarea unui design de cercetare adecvat care să adreseze 

întrebarea de cercetare și selectarea metodelor potrivite din punct 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Sala de curs 

 Videoproiector 

 Tabla 

 Creta 

 Planse 

 Sisteme audio-video 

 Fise de lucru 

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sala de curs 

 Videoproiector 

 Tabla 

 Creta 

 Planse 

 Sisteme audio-video 

 Fise de lucru 

  

  



 

 
 

de vedere științific și al costurilor de timp și resurse; 

3. Dezvoltarea abilităților de lectură academică precum: citirea 
critică a cercetării în domeniu, diferențierea între tipuri de surse 

științifice, evaluarea punctelor de vedere diferite, căutarea și 
selectarea informațiilor relevante pentru cercetarea proprie, 

localizarea informațiilor/cercetării relevante și exploatarea 

acesteia; 
4. Dezvoltarea abilităților și competențelor de scriere academică 

precum: sumarizarea textului științific, conectarea ideilor 
disparate, sistematizarea informațiilor într-un text coerent și 

convingător, evitarea plagiatului, citarea corectă în stil APA; 

5. Dezvoltarea abilităților de lectură și scriere academică (expuse la 
pct 4. și 5) în limba engleză 

6. Urmărirea sistematică a planului de cercetare prin gestionarea 
eficientă a timpului și resurselor precum și prin adresarea 

obstacolelor care pot apărea. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

 1. Introducerea cursului și tematicii: caracteristici 

ale scrierii academice și diferențiere între eseu 
argumentativ și raport de cercetare 

·    expunerea, 

·    exemplul demonstrativ, 
·    descoperire dirijata. 

 

2. În căutarea întrebării de cercetare: lecturarea 

literaturii științifice și avansarea ideilor proprii 

 ·    expunerea, 

·    exemplul demonstrativ, 
·    descoperire dirijata. 

 

 

3. De la întrebarea de cercetare la designul 
cercetării: limite și avantaje ale diferitelor tipuri 

de design. Exerciții aplicative și studii de caz 

 

·    expunerea, 
·    exemplul demonstrativ, 

·    descoperire dirijata 

  Studiu de caz 

 

4. Colectarea informațiilor științifice relevante: 

strategii și capcane. Aplicații pe baza 

propriilor întrebări de cercetare 

·    expunerea, 
·    exemplul demonstrativ, 

·    descoperire dirijata. 

 

5. Sumarizarea literaturii științifice și 

argumentarea teoretică  

idem  

6. Argumentarea teoretică II. Analize de textȘ 

identificarea tezei, a argumentelor de sprijin și 

a structurii generale a introducerii teoretice. 

idem  

7. Argumentarea teoretică III: Exerciții de elaborare 

a argumentelor teoretice: organizarea în unități 

de informație, conectarea ideilor, tanziții de la o 
idee la alta 

idem  

8.  Formularea definițiilor operaționale ale 

constructelor utilizate 

 

idem  

9. Colectarea, stocarea și managementul datelor 

calitative și cantitative. Exerciții pe baze de 

date preexistente 

idem  



10. Analiza datelor și redactarea secțiunilor de 

Metodologie și Rezultate I 

idem  

11. Analiza datelor și redactarea secțiunilor de 

Metodologie și Rezultate II 

  

12. Redactarea secțiunii de Discuții: cum și cât 

interpretăm rezultatele 

  

13. Standardele APA de raportare a cercetării 

științifice. Exerciții aplicative  

  

14. Etica în cercetarea psihologică   

Bibliografie 

 American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (APA). 6th 

edition. Washington DC 

 Boardman, C. A. (2009).Writing to Communicate 3. New York, NY: Pearson and Longman 

 Clare, J. & Hamilton, H. (2003). Writting research: Transforming data into text. Churchill:Livingstone  

 Katz, M. J. (2010). From research to manuscript: A guide to scientific writing. Springer  

 Murray, R. & Moore S. (2006) The handbook of academic writing. A fresh approach. McGraw Hil l: Open University 
Press 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului  

Disciplina de față încurajează, prin tematica și modalitatea de implementare, achiziționarea unor abilități 

practice implicate în managementul etapelor unei cercetări: creionarea unei întrebări de cercetare, 
planificarea etapelor cercetării, redactare și popularizare, într-un limbaj specific, în funcție de audiență. 

Disciplina furnizează oportunitatea consolidării abilităților de cercetare, în paradigma scrientist 

practitioner a viitorilor cercetători dar și practicieni. Astfel, abilitățile de selectare și lecturare critică a 
cercetării de înalt nivel în domeniu, precum și cele de translatare a cercetării în limbaj de specialitate sau 

de interfață sunt necesare psihologilor care profesează în cabinete sau în instituții unde nevoia de 
popularizare a cercetării este recunoscută. Conținuturile sunt aliniate cerințelor Colegiului Psihologilor 

din România și a altor forumuri de profil, în ceea ce privește bunele practici ale cercetării și popularizării 

rezultatelor de cercetare în psihologie.   
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4. Curs    

10.5 Seminar/laborator Sarcini pe parcurs Redactarea unui eseu 

teoretic de 800 de cuvinte 

care argumentează 
importanța unei întrebări de 

cercetare 

40% 

 Sarcină finală Elaborarea și prezentarea 

unui raport științific, pe 
baza unei cercetări proprii și 

originale 

60% 

10.6 Standard minim de performanţă 



 

 Pentru a promova disciplina este nevoie de obţinerea a minim 50% din punctajului alocat seminarului. 
Sarcinile de seminar care nu sunt predate la data limită anunţată nu se mai primesc. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

15.10.2018                           ...............................  

 ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      …............................  


