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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii

Acest curs este destinat să familiarizeze studenţii cu efectuarea unei cercetări ştiinţifice începând cu o teză de
curs şi terminând cu teza de licenţă. Acest curs are valoare aplicativă. In structura sa cursul conţine elemente de
bază ce ajută studentul să implementeze cu succes o lucrare ştiinţifică.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului

Dezvoltarea cunoștințelor și înțelegerilor:
 Să distingă strategii, tehnici de elaborare a unei lucrări ştiinţifice;
 Să identifice şi să cunoască specificul metodologiei cercetării;
Aplicarea cunoștințelor și înțelegerilor:
 Să descrie algoritmul de realizare a cercetării psihologice; să determine legătura ce există dintre obiectivele
cercetării, formele de măsurare, metodele de prelucrare şi interpretare a datelor;
 Să stabilească legături, relaţii dintre diferitele fenomene, situaţii;
 Să utilizeze metodele de prelucrare statistică a datelor în vederea interpretării lor; să extindă datele obţinute
în baza cercetării unui eşantion asupra întregii populaţii;
Comunicarea cunoștințelor și înțelegerilor:
 Să utilizeze metodele de prelucrare statistică a datelor în vederea interpretării lor;
 Să extindă datele obţinute în baza cercetării unui eşantion asupra întregii populaţii;
Capacități de dezvoltare profesională continuă:
 Să proiecteze o cercetare proprie identificând problema cercetării, culegând date din rândul populaţiei,
aplicând metodele de măsurare corespunzătoare scopului urmărit;
 să formuleze recomandări psihologice în baza rezultatelor obţinute în urma cercetării practice realizate;
Finalităţi de studii
Va demonstra abilităţi de gândire critică în soluţionarea unor probleme de ordin științific;
Va aplica cunoştinţele cu referire la metodele de cercetare;
Va proiecta o cercetare proprie;
Va poseda abilități de prelucrarea statistică independentă la nivel primar a datelor;
Va elabora teme de cercetare, scopuri, obiective, ipoteze și va putea să se documenteze.
Precondiții

Este necesar ca studenţii să posede cunoştinţe din domeniul psihologiei generale.
Conținutul unităților de curs

Specificul cercetării psihologice.
Fazele şi etapele cercetării psihologice.
Alegerea domeniului/ temei de cercetare: criterii de alegere. Formularea problemei de cercetare
Informarea bibliografică: tehnica documentării teoretice.
Problema ipotezei în cercetarea psihologice.
Metodologia cercetării ştiinţifice. Elaborarea designului cercetării
Metodele de cercetare empirică: metoda observaţiei; metoda anchetei; metoda testelor; metoda analizelor
produselor activităţii; tehnicile sociometrice.
8. Experimentul psihologice.
9. Eşantionarea în cercetarea psihologică.
10. Măsurarea în cercetarea psihologică. Organizarea şi prezentarea datelor: gruparea statistică şi graficele
statistice.
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Strategii de evaluare
Evaluare formativă - două evaluări curente sub formă de test. Rezultatele evaluării formative constituie 60% din cota notei
finale.
Evaluare sumativă, examen – nota la examen va constitui 40% din cota notei finale.
Evaluarea prevede testări, răspunsuri la seminare, prezentări de proiecte individuale.
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