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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 II 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Psihologie Judiciară 

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

Elaborarea Proiectelor și Etica Cercetării 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Lavinia Cheie 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Lavinia Cheie 

2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de 
evaluare 

Colocviu, evaluare 
continuă. 

2.7 Regimul 
disciplinei 

DS 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 3 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 Din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 36 
Distribuţia fondului de timp: Ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 38 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii:  teme, studii de caz, exercitii aplicative,  proiecte.  62 
Tutoriat 4 
Examinări  12 
Alte activităţi: activități de cercetare 12 
3.7 Total ore studiu individual 120 
3.8 Total ore pe semestru 148 
3.9 Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum Metode avansate de cercetare I, II 
4.2 de competenţe Demonstrarea capacității de înțelegere și analiză critică a articolelor de specialitate 

din domeniul științelor sociale. 
Înțelegerea metodelor de cercetare în științelor sociale. 
Capacitatea de elabora și redacta texte științifice 
 

 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• Dezvoltarea abilităților de aprofundare specifică a unei teme, a studiilor de specialitate 
relevante pentru temă, înțelegerea limitărilor cercetărilor anterioare 

• Capacitatea de a genera întrebări de cercetare relevante pentru domeniu 
• Identificarea și/sau dezvoltarea a metodologiei corecte și etice prin care se poate răspunde 

la o întrebare de cercetare 
• Proiectarea unei cercetări relevante în domeniul psihologiei judiciare  
• Dezvoltarea capacității de analiză a datelor care să ofere răspuns la întrebarea de cercetare  
• Dezvoltarea capacității de interpretare a rezultatelor analizei, integrare a lor în literatura de 

specialitate  
• Dezvoltarea abilităților de redactare a proiectului de cercetare conform rigorilor științifice 
• Dezvoltarea abilității de argumentare, prezentare a ideilor relevante, răspuns la întrebări 
• Analiza critică a studiilor de specialitate, a proiectelor de intervenție psihologică, a 

eficienței unor programe de intervenție/ prevenție.  
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• Identificarea resurselor informaționale bazate pe date științifice riguroase; raportarea 
critică la informațiile diseminate pe scară largă.   

• Manifestarea unor atitudini responsabile față de domeniul științific 
• Respectarea și promovarea valorilior etice profesionale. 
• Dobândirea abilităților de comunicare, exprimare orală și scrisă utile redactării de rapoarte 

și proiecte. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

- 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Sală de curs cu minim 30 locuri, calculator şi videoproiector, flipchart, 
instrumente de scris  
Aparat de multiplicat si hârtie pentru copierea materialelor didactice 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea abilităților de a elabora și de a raporta conform cerințelor 
comunității științifice o cercetare individuală în domeniul psihologiei 
judiciare 

 
7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 

1. Dezvoltarea abilităților de aprofundare specifică a unei teme, a studiilor 
de specialitate relevante pentru temă, înțelegerea limitărilor cercetărilor 
anterioare 

2. Dezvoltarea capacității de generare a unei întrebări de cercetare relevante 
pentru domeniu 

3. Dezvoltarea abilităților de identificare și/sau dezvoltare a metodologiei 
corecte din punct de vedere științific și etic prin care se poate răspunde la o 
întrebare de cercetare 

4. Dezvoltarea capacității de analiză a datelor care să ofere răspuns la 
întrebarea de cercetare  

5. Dezvoltarea capacității de interpretare a rezultatelor analizei, integrare a 
lor în literatura de specialitate  

6. Dezvoltarea abilităților de redactare a proiectului de cercetare  
(argumentare, prezentarea ideilor relevante, răspuns la întrebări)  
 



8. Conţinuturi 
8.1 Seminar Metode de predare Observaţii 
Seminar 1 – Seminar introductiv: Ce este 
proiectul de cercetare,  de ce e important, 
care sunt componentele unui proiect, 
etica cercetării 

Exemplificarea, sinteza cunoştinţelor, 
descoperire dirijată, studiu de caz. 

 

Seminar 2 – Etapele proiectului de 
cercetare: De la observație la întrebare, de 
la întrebare la ipoteză, la verificarea 
ipotezei. 

Sinteza cunoştinţelor, descoperire 
dirijată, expunere, exemplificare 

 

Seminar 3 – Review-ul literaturii de 
specialitate, pași și modalități de realizare 
a părții introductive 

Sinteza cunoştinţelor, 
clarificare conceptuală, 
problematizare 

 

Seminar 4 – Etica cercetării și generarea 
obiectivului și a ipotezelor de cercetare 

Sinteza cunoştinţelor, 
clarificare conceptuală, 
activităţi de grup şi 
individuale. 

 

Seminar 4 - Cum investigăm întrebarea 
de cercetare? I Metode de evaluare a 
outcome-ului 

Sinteza cunoştinţelor, descoperire 
dirijată, expunere, exemplificare 

 

Seminar 5 – Evaluare 1: Obiective 
cercetării, ipotezele cercetării și 
fundamentarea teoretică a acestora 

Evaluare individuală    

Seminar 6 - Cum investigăm întrebarea 
de cercetare? II Tipuri de design de 
cercetare 

Sinteza cunoştinţelor, descoperire 
dirijată, expunere, exemplificare 

 

Seminar 7 – Cum alegem instrumentele 
de evaluare, eșantionul, procedura 

Sinteza cunoştinţelor, clarificare 
conceptuală, activităţi de grup şi 
individuale. 

 

Seminar 8 – Metode de analiză a datelor Descoperire dirijată, expunere, 
activitate de grup 

 

Seminar 9 – Evaluare 2: Metodologia 
proiectului de cercetare și strategia de 
analiză a datelor 

Evaluare individuală    

Seminar 10 – Analizele descriptive și 
corelaționale; analize inferențiale și 
design-uri complexe – raportare și 
interpretare 

Sinteza cunoştinţelor, clarificare 
conceptuală, activităţi individuale. 

 

Seminar 11 – Formularea concluziilor 
acurate ale studiului, identificarea 
limitelor, generarea direcțiilor viitoare de 
studiu 

Sinteza cunoştinţelor, clarificare 
conceptuală, activităţi individuale. 

 

Seminar 12 – Evaluare 3:Analiza datelor 
și interpretarea rezultatelor, concluzii 

Evaluare individuală    
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
            În primul rând, masteranzii vor dobândi cunoștințe privind modalități de (1) abordare a unei teme/ 
întrebări din punct de vedere științific, (2) identificare a dovezilor științifice în favoarea unui argument cât și 
de (3) identificare a informațiilor nevalidate științific. Identificarea dovezilor științifice, a instrumentelor de 
evaluare / intervenție valide, precum și analiza și interpretarea datelor științifice sunt esențiale în abordarea 
de tip ”scientist-practioner” pentru cei care lucrează sau vor lucra ca psihologi în context judiciar, dar și 
pentru cei care activează sau își propun să activeze în cadrul Serviciilor de Probaţiune, Poliţie, Penitenciar, 
Direcţiilor Judeţene pentru Protecţia Copilului, Armată, Servicii Speciale, Instanţe de judecată. 
 

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

10.4 Evaluare curs    
10.5 Evaluare seminar Prezentarea  obiectivelor 

propriului proiect de 
cercetare, a ipotezelor, 
precum și fundamentarea 
teoretică a acestora 
Demonstrarea înţelegerii 
cunoştinţelor acumulate şi 
a capacităţii de transfer a 
acestora 

Redactarea primei părți a 
proiectului de cercetare, 
prezentarea și argumentarea  
 

33.33% 
 

Prezentarea  metodologiei 
proiectului de cercetare și 
a strategiei de analiză a 
datelor  
Demonstrarea înţelegerii 
cunoştinţelor acumulate şi 
a capacităţii de transfer a 
acestora 

Redactarea  metodologiei 
proiectului de cercetare și a 
strategiei de analiză a 
datelor; prezentarea și 
argumentarea acestei părți 

33.33% 

Prezentarea   analizelor 
conduse, a modului de 
interpretare a rezultatelor, 
a concluziilor. 
Demonstrarea înţelegerii 

Redactarea părții de 
rezultate ale cercetării, 
interpretarea rezultatelor și 

33.33% 



10. Evaluare 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

.....01.10.2020...........                Lect. Dr. Lavinia Cheie                         Lect. Dr. Lavinia Cheie                                   

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

...........................................      Prof. univ. dr. Oana Benga 

cunoştinţelor acumulate şi 
a capacităţii de transfer a 
acestora 

concluziile; prezentarea și 
argumentarea acestei părți  

10.6 Standard minim de performanţă 
• Prezența la seminarii în proporție de 75%. 
• Prezența și susținerea proiectului la fiecare din cele trei evaluări minimale 


