
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2 Facultatea Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

1.3 Departamentul Psihologie/ Psihologie Clinică și Psihoterapie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studiu Psihologie judiciară 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Metode de cercetare și analiza datelor în psihologia judiciară 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Silviu Matu 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Silviu Matu 

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DF 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 15

0 

Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 43 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii: teme, studii de caz, exerciții aplicative, proiecte. 35 

Tutoriat 6 

Examinări 2 

Alte activităţi: activități de cercetare 2 

3.7 Total ore studiu individual 108 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum ▪ Nu este cazul; 

4.2 de competenţe ▪ Capacitatea de transfer şi adaptare a cunoştinţelor de metodologia 

cercetării la contextul judiciar; 

▪ Deţinerea unor competenţe de bază în metodologia cercetării în ştiinţe 

socio-umane; 

▪ Deţinerea unor competenţe de bază în analiza statistică a datelor în ştiinţe 

socio-umane; 

▪ Reflecţia critică asupra metodelor de cercetare în ştiinţe socio-umane; 

 5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

• Conexiune la internet cu acces la platforma Microsoft Teams; 

5.2 De desfăşurare a 

seminarului 

• Conexiune la internet cu acces la platforma Microsoft Teams; 

calculator pe care este instalat programul de analiză statistică. 
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1. Cunoştințe 

▪ Cunoaşte şi înţelege metodele de cercetare psihologice utilizate în domeniul judiciar; 

▪ Cunoaşte şi înţelege metodele de analiză a datelor aplicabile în domeniul psihologiei judiciare;  

▪ Explică şi interpretează avantajele şi limitele diferitelor metode de cercetare, şi concluziile care 

se pot extrage pe baza lor; 

▪ Explică şi interpretează conceptele metodologice de eficienţă, eficacitate, mediator, moderator, 

mecanism al schimbări; 

 

2. Abilități 

▪ Utilizează o paletă largă de metode de cercetare particularizate domeniului judiciar; 

▪ Utilizează o gamă largă de metode de analiză statistică pentru a pune în evidenţă diferenţe în 

eficienţa unor intervenţii sau comparaţii între grupuri, asocieri sau relaţii complexe între 

variabile; 

▪ Evaluează critic rezultatele studiilor din domeniul judiciar; 

▪ Comunică rezultatele empirice folosind limbajul adecvat rigorilor metodologice ale 

domeniului; 

▪ Selectează metodele de cercetare şi analiză adatelor adecvate raportat la obiectivele şi ipotezele 

de cercetare; 
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▪ Aplică principiile cercetării psihologice fundamentale şi aplicative în domeniul psihologiei 

judiciare; 

▪ Gândire critică asupra rezultatelor din cercetarea psihologică; 

▪ Diseminează rezultatele ştiinţifice din domeniul psihologiei care au impact la nivel socio-

cultural; 

▪ Demonstrează o a atitudine critică în ceea ce priveşte politicile şi practicile profesionale din 

domeniu; 

▪ Promovează principiile eticii profesionale în desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi 

valorificarea rezultatelor acesteia; 

▪ Demonstrează  interes pentru dezvoltarea personală şi profesională continuă. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Noţiuni de introductive de epistemologie în 

cercetarea psihologică 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

demonstraţie, 

întrebări deschise 

 

2. Cunoaştere ştiinţifică şi cunoaştere de simţ 

comun. Studii de caz din psihologia judiciară 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

demonstraţie, 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

▪ Dezvoltarea competenţelor specifice de cercetare şi analiză a datelor 

în domeniul judiciar; 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

▪ Dezvoltarea abilităţilor de analiza şi sinteză critică a rezultatelor 

cercetării în domeniul judiciar; 

▪ Adaptarea metodelor de cercetare psihologică în domeniul judiciar; 

▪ Proiectarea unui demers de cercetare pentru a avansa cunoaşterea 

ştiinţifică în domeniul psihologiei judiciare şi a testa impactul unor 

proceduri / intervenţii practice; 

▪ Utilizarea adecvată a metodelor de analiză a datelor pentru testarea 

ipotezelor de cercetare în domeniul judiciar; 

▪ Dezvoltarea unor abilităţi avansate de analiză a datelor pentru testarea 

unor relaţii complexe între conceptele relevante domeniului judiciar; 



întrebări deschise, 

studiu de caz 

3. Anatomia demersului de cercetare ştiinţifică prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

demonstraţie, 

întrebări deschise 

 

4. Mărimea efectului și putere statistică: 

implicații pentru cercetarea psihologică 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

demonstraţie, 

întrebări deschise 

 

5. Testarea intervențiilor în domeniul judiciar: 

validitate internă vs. validitate externă 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

demonstraţie, 

întrebări deschise 

 

6. Evaluare a eficienței intervențiilor în 

domeniul judiciar 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

demonstraţie, 

întrebări deschise 

 

7. Evaluare a eficacității intervențiilor în 

domeniul judiciar 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

demonstraţie, 

întrebări deschise; 

studiu de caz 

 

8. Evaluarea raportului cost-eficacitate a 

intervențiilor psihologice 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

demonstraţie, 

întrebări deschise 

 

9. Metode calitative şi cantitative de 

sistematizare a datelor: Review-ul descriptiv 

şi meta-analiza cantitativă 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

demonstraţie, 

întrebări deschise, 

studiu de caz 

 

10. Studiul de caz în domeniul judiciar prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

demonstraţie, 

întrebări deschise 

 

11. Experimentul cu un singur subiect în 

domeniul judiciar şi corecţional: design-uri, 

avantaje, limite și modalități de analiză 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

demonstraţie, 

 



întrebări deschise, 

studiu de caz 

12. Metode corelaţionale şi longitudinale în 

domeniul judiciar 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

demonstraţie, 

întrebări deschise 

 

13. Variabile mediatoare şi moderatoare: testare 

şi interpretare 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

demonstraţie, 

întrebări deschise 

 

14. Stilul de redactare a unei lucrări științifice în 

psihologie 

prelegerea 

interactivă, 

descoperire dirijată, 

demonstraţie, 

întrebări deschise, 

studiu de caz 

 

8.2. Seminarii Metode de predare Observaţii 

1. Recapitularea unor noțiuni de bază: tipuri 

de măsurare în psihologie, distribuții, 

testarea ipotezei nule 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise, 

demonstraţie, 

exerciţii aplicative, 

dezbatere 

 

2. Managementul unei baze de date; analize 

descriptive și inferențiale de bază 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise, 

demonstraţie, 

exerciţii aplicative  

 

3. Analiza de varianță: unifactorială și 

multifactorială 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise, 

demonstraţie, 

exerciţii aplicative 

 

4. Analiza de varianță mixtă descoperire dirijată, 

întrebări deschise, 

demonstraţie, 

exerciţii aplicative 

 

5. Analiza de varianță multivariată descoperire dirijată, 

întrebări deschise, 

demonstraţie, 

exerciţii aplicative 

 

6. Modalități de stabilire a eficienței unei 

intervenții psihologice 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise, 

demonstraţie, 

exerciţii aplicative 

 

7. Analiza de covarianță: implicații asupra 

interpretării rezultatelor unui studiu clinic 

controlat 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise, 

demonstraţie, 

exerciţii aplicative; 

 



8. Sistematizarea studiilor și calcularea 

mărimii efectului într-o meta-analiză 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise, 

demonstraţie, 

exerciţii aplicative 

 

9. Analiza de corelație și de regresie: 

aplicații în domeniul clinic 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise, 

demonstraţie, 

exerciţii aplicative 

 

10. Testarea teoriei schimbării și a 

mecanismelor schimbării în cercetarea 

psihologică din domeniul psihoterapiei și 

al consilierii psihologice 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise, 

demonstraţie, 

exerciţii aplicative 

 

11. Testarea efectului de mediere folosind 

metode clasice și metode de bootstrapping 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise, 

demonstraţie, 

exerciţii aplicative 

 

12. Testarea efectului de moderare folosind 

analiza de varianță și analiza de regresie 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise, 

demonstraţie, 

exerciţii aplicative 

 

13. Testarea efectului de mediere și moderare 

într-un studiu clinic controlat 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise, 

demonstraţie, 

exerciţii aplicative 

 

14. Standarde de redactare ale unui articol 

științific 

descoperire dirijată, 

întrebări deschise, 

demonstraţie, 

exerciţii aplicative 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Temele de curs şi seminar sunt teme relevante pentru dobândirea unor abilităţi avansate de cercetare şi 

analiză a datelor în domeniul psihologiei, şi specific celui judiciar, fiind cuprinse în tematicile unor tratate 

de circulaţie internaţională în domeniu. Cunoştinţele şi competenţele dobândite vor permite desfăşurarea 

unor activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă, şi constituie un fundament metodologic pentru 

evaluarea eficienţei practicilor profesionale, aceasta fiind o componentă importantă în practica psihologică 

actuală. Conţinutul cursului este în acord cu cerinţele asociaţilor profesionale din domeniu cu privire la 

pregătirea metodologică şi statistică a psihologilor în domeniul judiciar. 

 

10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs Modul de analiză, sinteză 

și integrare a informației 

teoretice 

Evaluare finală: 

o test de cunoștințe 

(grilă și redacțional) 

60 % 

 

Bonus pentru 

activitate de până la 

5% 



10.5 Seminar Modul de analiză, sinteză 

și transfer a cunoștințelor 

teoretice în aplicații 

practice 

1. Evaluare pe parcurs: 

o studii de caz 

o exerciții 

aplicative 

40 % 

 

Bonus pentru 

activitate de până la 

5% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Prezenţa la seminarii – minim 75%; 

• Condiţiile simultane pentru promovarea examenului la Metode de cercetare și analiza datelor în 

psihologia judiciară: 

o Minim 50 % din punctajul aferent examenului final scris pentru temele de curs; 

o Minim 50 % din punctajul aferent evaluării la seminar (punctaj reunit: evaluare pe parcurs 

şi finală). 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

23.09.2020   Lect. univ. dr. Silviu Matu  Lect. univ. dr. Silviu Matu 

 

 

Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 

 24.09.2020      Prof. univ. dr. Anca Dobrean 

 

 


