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Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca  
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
Sepcializarea Psihologie 
 

Programă analitică pentru cursurile de 
Psihologie experimentală şi analiza datelor II 

 
Durată: 2 ore de curs + 1 oră seminar/săptămână 
An de studiu: I 
Profil: Psihologie 
Disciplină opţională 
Cod: Psy 2304 
Nr. credite: 6 
Loc de desfăşurare: sediul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, str. Sindicatelor nr. 7 
 
Titular disciplină: Lect. univ. dr. Balazsi Robert 
Tutori disciplină: Psiholog drd. Oana PETRE, Psiholog drd. Ingrid DANILĂ, Psiholog drd. 

Dana SEUCAN 

 
Adrese de contact:  
Balazsi Robert  - robertbalazsi@psychology.ro  
Petre Oana - oanapetre.psi@gmail.com 
Danila Ingrid - ingriddanila@psycology.ro  
Seucan Dana – danaseucan@psychology.ro 
 
Orar consultaţii:  
Luni: 12-14 - Balazsi Robert (str. Sindicatelor nr. 7 sala 26) 
Marți: 12-14 – Danila Ingrid (str. Sindicatelor nr. 7 sala 26) 
Marți: 12-14 – Petre Oana (str. Republicii nr. 37) 
 
Bibliografie obligatorie*: 
1. Minimum, E.W, King, B.M & Bear, G (1993) Statistical Reasoning in Psychology and 
Education, New York: John Wiley. 
2.  Cohen, B. (2001) Explaining psychological statistics. John Wiley & Sons, New York. 
3. Shaughnessy, J. et. al., (2012) Research Methods In Psychology 9th ed. McGraw-Hill, BBS. 
4. Leary, M. (2001) Introduction to Behavioral Research Methods. Allyn & Bacon, Boston. 
*în funcție de oportunitățile de acces la diferitele surse bibliografice, titularul cursului își menține dreptul de a oferi 
pe parcursul semestrului și surse bibliografice care nu au fost specificate în lista oferită. 
 
Bibliografie facultativă: 
1. Coolican, H. (2004) Research Methods and Statistics in Psychology. Oxford University Press. 
2. Radu, I., Miclea. M., Albu, M. Nemes, S. Moldovan, O., Szamoskozi, S. (1993) Metodologie 
Psihologica si analiza datelor. Editura Sincron, Cluj Napoca. 
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Conţinutul cursului:  
 
Metode utilizate în cadrul predării: 
Curs: expunere orală, exemplu demonstrativ, sinteza cunoştinţelor, descoperire dirijată.  
Seminar: expunerea, sinteza cunoştinţelor, clarificare conceptuală, activităţi de grup, aplicaţii 
practice. 
 
Semestrul II 

Curs 1. Seminar 1. 
Curs administrativ. Sumarizarea și organizarea 
sintetică a conceptelor discutate în SEM I. 

Sumarizarea și organizarea sintetică a 
conceptelor discutate în SEM I. 

Bibliografie obligatorie: 
Anexă_Fișa disciplinei Psihologie Experimentală și Analiza Datelor SEM II 2016/2017 

Curs 2. Seminar 2. 
Experimentul ştiinţific şi formele acestuia. 
Designuri de cercetare experimentală. Formele 
de control experimental. Problema validității 
interne. 

Aplicaţie practică - analiza unei cercetari 
experimentale publicate într-o revistă de 
specialitate. 

Bibliografie obligatorie: 
Shaughnessy, J. et. al., (2012) Research Methods In Psychology. Capitole 6 si 7 
Leary, M. (2001) Introduction to Behavioral Research Methods. Capitole 8 si 9 
Bibliografie facultativă: 
Radu, I., Miclea. M., Albu, M. Nemes, S. Moldovan, O., Szamoskozi, S. (1993) Metodologie 
Psihologica si analiza datelor.  

Curs 3. Seminar 3. 
Principiul inferenţei statistice. Demersul de 
testare a ipotezelor statistice. 

Exerciţiu practic – aplicarea testului z și t 
pentru un singur esantion la un set de date 

Bibliografie obligatorie: 
Minimum et al., (1993) Statistical Reasoning in Psychology and Education. Capitol 13 - 15 
Cohen, B. (2001) Explaining psychological statistics. Capitol 5 
Bibliografie facultativă: 
Radu, I., Miclea. M., Albu, M. Nemes, S. Moldovan, O., Szamoskozi, S. (1993) Metodologie 
Psihologica si analiza datelor. 

Curs 4. Seminar 4. 
Formularea ipotezelor statistice; Aplicații ale 
demersului inferențial la designuri 
experimentale simple cu eșantioane 
independente. 
Formularea ipotezelor statistice; Aplicații ale 
demersului inferențial la designuri 
experimentale simple cu eșantioane dependente 
(corelate) 

Exerciţiu practic – construcția unui design 
exprimental cu eșantioane 
independente/dependente și aplicarea testului t 
pentru eșantioane independente/dependente la 
un set de date 

Bibliografie obligatorie: 
Minimum et al., (1993) Statistical Reasoning in Psychology and Education. Capitol 16 si 17 
Cohen, B. (2001) Explaining psychological statistics. Capitol 7 si 11 
Bibliografie facultativă: 
Radu, I., Miclea. M., Albu, M. Nemes, S. Moldovan, O., Szamoskozi, S. (1993) Metodologie 
Psihologica si analiza datelor. 

Curs 5. Seminar 5. 
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Elemente complementare ale demersului de 
testare a ipotezelor statistice: mărimea 
efectului și puterea testului. 

Aplicații practice (prezentarea softului G 
power) și utilizarea acestuia în calibrarea 
elemntelor definitorii ale cercetării 
experimentale (volumul eșnationului, natura 
intervenției experimetale) 

Bibliografie obligatorie: 
Minimum et al., (1993) Statistical Reasoning in Psychology and Education. Capitol 18 -19 
Cohen, B. (2001) Explaining psychological statistics. Capitol 8 
Bibliografie facultativă: 
- 

Curs 6. Seminar 6. 
Studii experimentale complexe. Studii 
cvasiexperimentale. 

Experiment vs cvasiexperiment - analiza unei 
cercetari publicate intr-o revista de specialitate 

Bibliografie obligatorie: 
Shaughnessy, J. et. al., (2012) Research Methods In Psychology. Capitole 8 si 10 
Leary, M. (2001) Introduction to Behavioral Research Methods. Capitole 9 si 12 
Bibliografie facultativă: 
Radu, I., Miclea. M., Albu, M. Nemes, S. Moldovan, O., Szamoskozi, S. (1993) Metodologie 
Psihologica si analiza datelor. 

Curs 7. Seminar 7. 
Parțial 1 (examen tip grilă sau redacțional) Discuția subiectelor de la parțial 1 

Curs 8. Seminar 8. 
Analiza de variantă (ANOVA) Unifactorial 
pentru eșantioane independente 

Exerciţiu practic – construcția unui design 
experiemental unifactorial și aplicarea testului 
F la datele colectate  

Bibliografie obligatorie: 
Minimum et al., (1993) Statistical Reasoning in Psychology and Education. Capitol 20 
Cohen, B. (2001) Explaining psychological statistics. Capitol 12 
Bibliografie facultativă: 
Radu, I., Miclea. M., Albu, M. Nemes, S. Moldovan, O., Szamoskozi, S. (1993) Metodologie 
Psihologica si analiza datelor. 

Curs 9. Seminar 9. 
Analiza post-hoc și apriori în designurile 
factoriale 

Exerciţiu practic – construcția unui design 
experiemental unifactorial cu eșantioane 
independente și aplicarea testului F si 
analizelor post-hoc la datele colectate 

Bibliografie obligatorie: 
Minimum et al., (1993) Statistical Reasoning in Psychology and Education. Capitol 20 
Cohen, B. (2001) Explaining psychological statistics. Capitol 13 
Bibliografie facultativă: 
Radu, I., Miclea. M., Albu, M. Nemes, S. Moldovan, O., Szamoskozi, S. (1993) Metodologie 
Psihologica si analiza datelor. 

Curs 10. Seminar 10. 
Analiza de varianţă bifactorială; studiul 
efectelor principale și de interacțiune. 

Exerciţiu practic – construcția unui design 
experimental bifactorial și aplicarea testului F 
la datele unui design bifactorial 

Bibliografie obligatorie: 
Minimum et al., (1993) Statistical Reasoning in Psychology and Education. Capitol 21 
Cohen, B. (2001) Explaining psychological statistics. Capitol 14 
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Bibliografie facultativă: 
Radu, I., Miclea. M., Albu, M. Nemes, S. Moldovan, O., Szamoskozi, S. (1993) Metodologie 
Psihologica si analiza datelor. 

Curs 11. Seminar 11. 
Analiza de variantă (ANOVA) Unifactorial cu 
măsurători repetate 

Exerciţiu practic – construcția unui design 
experiemental unifactorial cu măsurători 
repetate și aplicarea testului F la datele 
colectate 

Bibliografie obligatorie: 
Cohen, B. (2001) Explaining psychological statistics. Capitol 15 
Bibliografie facultativă: 
Radu, I., Miclea. M., Albu, M. Nemes, S. Moldovan, O., Szamoskozi, S. (1993) Metodologie 
Psihologica si analiza datelor. 

Curs 12. Seminar 12. 
Cercetare idiografică în psihologie. 
Experimentul cu un singur subiect. Studiul de 
caz. 

Studiu de caz vs. Experiment cu un singur 
subiect - analiza unor cercetari publicate într-o 
revista de specialitate  

Bibliografie obligatorie: 
Shaughnessy, J. et. al., (2012) Research Methods In Psychology. Capitol 9 
Leary, M. (2001) Introduction to Behavioral Research Methods. Capitol 12 
Bibliografie facultativă: 
- 

Curs 13. Seminar 13. 
Metode de analize neparametrice: scală de 
evaluare numerica, ordinală și nominală 

Exerciţiu practic – aplicatii ale testelor non-
parametrice 

Bibliografie obligatorie: 
Minimum et al., (1993) Statistical Reasoning in Psychology and Education. Capitol 23 și 24 
Cohen, B. (2001) Explaining psychological statistics. Capitol 20 si 21 
Bibliografie facultativă: 
Radu, I., Miclea. M., Albu, M. Nemes, S. Moldovan, O., Szamoskozi, S. (1993) Metodologie 
Psihologica si analiza datelor. 

Curs 14. Seminar 14. 
Curs Recapitulativ Seminar recapitulativ 
Bibliografie obligatorie: 
Toate materialele bibliografice parcurse in semestrul II 
Bibliografie facultativă: 
- 
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Politica de evaluare şi notare 

 

A. În Sesiunea Normală evaluarea finală se va realiza pe baza unui examen scris (examen grilă 

sau redacțional) desfăşurat în sesiunea normală al semestrului I.  Nota finală reprezintă media 

ponderată a două componente, fiecare dintre ele fiind evaluată cu o notă de la 1-10: 

 

a. NOTA LA EXAMEN - punctajul obţinut la examen în proporţie de 50%; Participarea 

la examinarea finală nu este obligatorie, dar nota finală se calculează/se trece în catalog doar 

pentru studenţii care participă la examenul final. Neparticiparea la examenul final va atrage după 

sine trecerea în catalog al calificativului Absent, chiar dacă Nota pe Semestru al studentului se 

situează peste pragul de promovare (ex. toate notele obținute la evalurile parțiale sunt de 10). 

b. NOTA PE ACTIVITATEA DE SEMESTRU - evaluare pe semestru, reprezintă 

media ponderată a două note obţinute în urma evaluărilor efectuate pe parcursul semestrului: 

examen parţial – cu o pondere de 60%; şi, un proiect final – cu o pondere de 40%. Fiecare 

lucrare predată (examen final sau parţial, sau proiect) va fi punctată cu o notă de la 1 la 10; În 

cuantumul notei pe semestru mai poate intra şi o notă BONUS oferită pentru activitatea la curs 

sau seminar (ex. problematizarea temelor, dezvoltarea ideilor prezentate la curs sau seminar, etc) 

sau alte activităţi extracurriculare facultative aferente disciplinei Psihologie Experimentală şi 

Metode de Analiză a Datelor (ex. participare la grupuri de învăţare, propunere unui proiect de 

cercetare, participare în calitate de subiect sau operator în cercetările propuse de titularul 

cursului, rezolvarea de teme facultative etc). În calcularea notei pe semestru Bonusul se adaugă 

la suma notelor, fără a spori numărul lor (suma notelor va fi împărţită la două). Bonusurile 

obținute nu sunt tranferabile, nu se pot adăuga la nota obținută la examen astfel. În cazul în care 

adăugarea bonusului rezultă o notă pe semestru mai mare decât 10 (e posibil, din moment 

ce suma a trei note se împarte doar la două și nu la trei), aceasta va fi limitată, respectiv 

redusă la 10. 

Absenţa la examenul parţial sau nepredarea proiectului la termenul fixat va atrage după 

sine pierderea ponderii aferente sarcinii respective. În cazul absenţei motivate medical prin fişa 

de externare dintr-o unitate sanitară (ce urmează a fi prezentată în termen de 7 zile de la 

externare) studentul are dreptul să susţină un examen oral care să completeze nota aferentă 

evaluării la care nu s-a prezentat. 

Nota obţinută pe activitatea semestrială se calculează o singură dată pe semestru, în 

momentul participării la examenul final în sesiunea normală. Nota obţinută pe activitatea 
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semestrială nu se transferă de la un an la altul. Studenţii care nu promovează examenul, în mod 

obligatoriu se vor reînscrie la acest curs şi vor preda toate sarcinile aferente cursului în acel an. 

Nota acordată în evaluările parțiale sau din sesiune se vof afișa cu două zecimale, fără 

rotunjiri. Calculul notei finale se va realiza pe baza acestor note, iar rezultatul obținut se va 

rotunji la pragul de 0.5 în sus sau în jos (ex. studentul X are Parțial = 7.25, Proiect=8.15 și Bonus 

50 puncte, Nota Semestru va fi 8.11. Dacă obține nota 7.25 la Examen, Nota finala nerotunjită va 

fi 7.68 și în catalog se va trece nota 8).  

 

B. În Sesiunea de Restanţe se va acorda o notă finală unică pentru susţinearea unui examen (tip 

grilă sau redacțional) care ca şi conţinut şi grad de dificultate va presupune cunoştinţele aferente 

activităţilor întregului semestru (evaluări parţiale, sarcini de lucru, proiect final şi evaluare 

finală). Evaluarea studenților restanțieri în regim de Continuare de Studii va consta într-un 

examen scris (tip grilă sau redacțional) din bibliografia aferentă semestrului II. Studenții 

restanțieir din anul II și III vor urma același programă ca și studenții AN I. 

În sesiunea de Restanțe, studenţii au dreptul să se prezinte la examenul de mărire a notei 

indiferent de nota de trecere obţinută în sesiunea normală. Modalitatea de evaluare în cadrul 

examenului de mărire este Examen Scris (grilă sau/și redacțional) care va fi urmat de un 

Examen Oral. Nota finală va reprezenta media ritmetică a celor două evaluări. Studenții care 

doresc să se prezinte la mărire de notă, au obligația să semnaleze titularului de curs intenția de a 

participa la examen de mărire prin e-mail robertbalazsi@psychology.ro, cu, nu mai puțin de 24h 

înainte de data programată a examenului de restanță. 

 

Recunoaşterea competenţelor, respectiv transferarea creditelor obţinute la alte instituții de 

învățământ superior acredita de MEC din România, se face conform regulamentului Universităţii 

Babeş Bolyai. Titularul cursului va recunoaşte doar notele obţinute pentru parcurgerea unor 

cursuri de cercetare şi metodologie de analiza datelor din domeniul socio-uman (ex. politologie, 

sociologie, pedagogie, etc): a) în cazul în care cursul parcurs are tematică similară celui actual, 

să conţină în mod obligatoriu următoarele capitole: Experimentul cu un singur subiect, 

Designuri de tip AB, Studiu de caz, Analiza datelor oferite de experimentul de bază, Analiza 

datelor oferite de experimentul factorial, Interacţiunea şi interpretarea interacţiunii în designuri 

bi- şi multifactoriale, Analiza datelor colectate pe eşantioane mici, Analiza statistică non-

parametrică și Studiul indicatorilor de mărime a efectului și Puterii statistice. Recunoaşterea 

notei se realizează de către titularul cursului pe baza unei cereri depuse la secretariat până 
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la data 25 Martie 2018. În aceeași perioada se va preda titularului de curs următoarele piese: 1) 

adeverinţa de absolvire a cursului (menţionând nota obţinută), 2) tematica detaliată a cursului 

absolvit semnată de titularul cursului şi 3) lista bibliografică aferentă cursului parcurs. În cazul 

unor diferențe în ceea ce privește numărul de credite alocat disciplinei absolvite și disciplina 

Psihologie Experimentală și Metode de Cercetare II, titularul cursului își rezervă dreptul de a 

recunoaște doar parțial competențele existente, chiar și în cazul în care suprapunerea constatată 

în fișele de disciplină este maximă. Modul de soluționare a cererii urmează a fi comunicată  În 

cazul în care studentul omite depunerea actelor menţionate până la data solicitată, 

solicitarea recunoașterii competențelor pe acel semestru va fi respinsă pentru motivul 

nerespectării procedurii de recunoaștere! 

Transferul creditelor şi recunoaşterea notei pentru studenţii declaraţi admişi la examenul de 

admitere susţinut în urma exmatriculării lor (ca urmare a non-acumulării creditelor) se face în 

regim special. În cazul lor se vor recunoaşte automat doar notele mai mari decât 5, studenţii cu 

nota 6 sau sub 5 vor fi obligaţi să parcurgă încă o dată cursul. Cererea şi în acest caz se va 

depune în primele 3 săptămâni ale semestrului. 

 

Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale: 

Prezenţa studenţilor la curs sau la seminar nu este obligatorie, însă le revine obligaţia de a se 

informa asupra eventualelor modificări administrative apărute pe parcurs (ex. reprogramarea 

unui curs sau seminar, modificarea datei unei evaluări, etc). Absenţa la un examen parţial sau 

nepredarea unei lucrări la termenul fixat va atrage după sine pierderea ponderii aferente sarcinii 

respective, studentul neavând oportunitatea de a reface aceste sarcini, excepție fiind eventuale 

absența motivate medical (motivate medical prin fişa de externare dintr-o unitate sanitară ce 

urmează a fi prezentată în termen de 7 zile de la externare). În cazul absenţei motivate medical 

studentul are dreptul să susţină un examen oral care să completeze nota aferentă evaluării la care 

nu s-a prezentat. 

Participarea la cursuri şi seminarii se face pa baza repartizării studenţilor în grupe de seminar 

(grupe 1-6) şi serii de curs (seria 1 şi 2). Delimitarea grupelor se face de către secretariat în baza 

listei nominale. Modificarea componenţei grupelor de seminar sau curs este posibilă doar în 

primele 3 săptămâni ale semestrului cu acordul titularului de curs, bazată pe un motiv bine 

întemeiat. Nerespectarea grupei de seminar sau de curs atrage după sine direcţionarea acestuia 

spre grupa de care aparţine. 
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Participarea la examinarea finală nu este obligatorie, dar nota finală se calculează doar 

pentru studenţii care participă la examenul final. Neparticiparea la examenul final va atrage 

după sine trecerea în catalog al calificativului Absent, chiar dacă Nota pe Semestru al studentului 

ar permite promovarea examenului (ex. toate evaluările parţiale sunt de nota 10). 

Nota obţinută pe activitatea semestrială se calculează o singură dată pe semestru, în 

momentul participării la examenul final în sesiunea normală. Nota obţinută pe activitatea 

semestrială nu se transferă de la un an la altul. Studenţii care nu promovează examenul, în mod 

obligatoriu se vor reînscrie la acest curs şi vor preda toate sarcinile aferente cursului în acel an. 

Pentru a facilita procesul de evaluare a proiectelor predate pe parcursul semestrului se 

recomandă ca acestea să fie redactate pe calculator utilizând formatul APA 

(http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm). 

 

Potrivit Art.34. din 2012 al REGULAMENT privind activitatea profesională a studenţilor 

(nivel licenţă şi master) din Universitatea Babeş-Bolyai în baza Sistemului european de credite 

transferabile (ECTS) studentul care încearcă să promoveze examenul prin fraudă va fi 

exmatriculat prin decizia rectorului, la propunerea Consiliului facultăţii în urma prezentării unui 

referat din partea cadrului didactic care a constatat frauda. Acest articol se aplică tutror probelor 

de evaluare cre intră în calculul notei finale (examen sesiune, examene parțiale și proiect). 

Discuţiile sau colaborările în timpul examenelor se sancţionează eliminarea imediată din examen 

nota acordatî fiind 1. Nepredarea lucrării scrise de către un student care se prezintă la examen 

urmează a fi sancţionată cu nota 1. 

Grila de corectare a probelor scrise (examene parțiale, examen final și proiect) vor fi afișate 

doar în momentul în care examenul a fost susținut de fiecare seria a anului I (respectiv studenți 

restanțieri). În baza grilelor de corectare, stundeții pot adresa observații titularului de curs cu 

privire la eventuale aspecte problematice ale evaluării. Contestarea notei primite la un examen, 

se face în scris, la secretariatul facultăţii, în termen de 48 ore de la afişarea rezultatelor. 

Contestaţia în mod obligatoriu va specifica aspectele contestate ale evaluării (ex. cu trimitere 

directă la grila de corectare, sau procedura de evaluare). Nota finală la disciplina respectivă este 

cea obţinută în urma contestaţiei. 

 

Studenţi cu dizabilităţi: 

 Titularul cursului şi echipa de tutori îşi exprimă disponibilitatea, în limita constrângerilor 

tehnice şi de timp, de a adapta conţinutul şi metodele de transmitere a informaţiilor precum şi 



 9

modalităţile de evaluare (examen oral, examen on line etc.)  în funcţie de tipul dizabilităţii 

cursantului. Altfel spus, avem în vedere, ca o prioritate, facilitarea accesului egal al tuturor 

cursanţilor la activităţile didactice şi de evaluare. 

 

Vă rugăm să puneţi întrebări! Curiozitatea şi întrebările oneste sunt esenţiale pentru învăţare. 

 
Titular Curs  
Lect. univ.dr Robert Balazsi  26/02/2018 
 


