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Descrierea succintă a disciplinei 

Prin intermediul acestei discipline studenții vor investiga caracteristicile diferitelor tipuri de studii întâlnite în 

cercetarea psihologică din domeniul clinic, cu precădere a patru categorii de studii: studii meta-analitice, 

studii clinice controlate, studii longitudinale de tip cohortă și studii de diagnostic validat științific. Accentul va 

cădea pe dezvoltarea abilităților de a realiza design-ul unui studiu, conform cu standardele APA actuale. 
 

Obiectivele disciplinei 

 Să identifice principalele caracteristici ale studiilor întâlnite frecvent în cercetarea clinică (ex. studii 

clinice controlate, studii de tip cohortă etc.); 

 Să diferențieze între tipuri diferite de studii din perspectiva validității lor interne, externe, statistice și 

de construct; 

 Să analizeze statistic studiile de specialitate prin tehnici specifice studiilor de meta-analiză. 
 

Competențe dobândite 

1. Cunoaștere și înțelegere 

 Cunoaşterea unor design-uri de cercetare utilizate în psihologia clinică și în domeniul serviciilor de 
sănătate mentală; 

 Folosirea corectă a metodelor statistice implicate într-un studiu meta-analitic 
 

2. Explicare și interpretare 
 Analiza critică din punct de vedere statistic a unor cercetări reale sau ipotetice prezentate; 

 

3. Instrumental-aplicative 
 Efectuarea unor activităţi practice specifice studiilor meta-analitice; 
 Redactarea unui design tipic pentru studii longitudinale de tip cohortă sau pentru studii clinice 

controlate. 
 

4. Atitudinale 

 Promovarea unui spirit etic în analiza datelor;  
 Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de cercetarea științifică în psihologie 

 

Conținutul tematic al cursurilor și seminariilor pentru această disciplină 

Săptămâni 

  8.10. Știință vs. pseudoștiință în psihologie 
De citit:  
David, D. (2006). Metodologia cercetării clinice. Fundamente. Iași: Editura Polirom, pg. 58-87, 92-96.  
Lilienfield, S.O., Lynn, S.J., Lohr, J.M. (2004). Science and pseudoscience in clinical psychology. Initial thoughts, reflections, 

and considerations. In S.O. Lilienfield, S.J. Lynn, & J.M. Lohr (eds.), Science and pseudoscience in clinical psychology (pg. 
1-14). New York: The Guilford Press. 

Sava, F.A. (2011). Material curs. Capitolul 1 – Abordarea științifică vs. pseudoștiințifică în psihologie 



 

SISTEMUL DE EVALUARE 

Nota finală se obține prin însumarea performanței studenților masteranzi la următoarele categorii de sarcini: 

 

Tipuri de sarcini obligatorii 

1. Realizarea unui proiect (sarcină de echipă, max. trei participanți / echipă) – Proiect – 50 p 

Studenții vor avea de redactat un proiect cu pașii de implementare a unui studiu clinic controlat pe o temă la 

liberă alegere din domeniul psihologiei clinice, psihologiei medicale, psihologiei sănătății sau a psihoterapiei. 

Proiectul va conține toate fazele tipice unui studiu clinic controlat până la momentul colectării datelor. 

 

Proiectul are ca termen de predare este data din sesiune în care a fost programat examenul. La această 

sarcină se acordă un punctaj cuprins între 0 și 50 de puncte. Punctajul de la această sarcină se reportează, 

în caz de nepromovare, în fiecare sesiune de restanță, numai dacă se obțin cel puțin 20 de puncte.  

 

2. Testul grilă în sesiune (sarcină individuală) – Test – maximum 50 de puncte 

În sesiune se derulează un test structurat, constând într-un set de întrebări de tip test grilă, fiecare întrebare 

având patru variante de răspuns dintre care numai una este corectă. Nota obținută la această sarcină se 

poate reporta în sesiune de restanță ulterioare, dacă punctajul primit este de minimum 20 de puncte.  

15.10. Dovezi validate științific în practica și cercetarea psihologică  
De citit: 
Sava, F.A. (2011). Material curs. Capitolul 1 – Abordarea științifică vs. pseudoștiințifică în psihologie 

22.10. Tipuri de cercetări și validitatea lor (1) 
De citit:  
Brewer, M.B. (2000). Research Design and Issues of Validity (pg. 3-16). În H.T. Reiss și C.M. Judd (eds). Handbook of 
Research Methods In Personality and Social Psychology. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 

29.10. Validitatea  studiilor (2) + seminar (analiză critică din prisma validității unui studiu) 
De citit:  
Shadish, W.R., Cook, T.D., Campbell, D.T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal 
inference. Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 33-102.  

05.11. Meta-analiza(1) 
De citit:  
Sava, F.A. (2011). Material curs. Capitolul 7 – Studiile meta-analitice 

12.11. Meta-analiza(2) + seminar (exercițiu meta-analiză) 

19.11. Studiile experimentale (1) 
De citit:  
CONSORT (2010). CONSORT 2010 checklist of information to include when reporting a randomized trial. Disponibil la adresa 

http://www.consort-statement.org/consort-statement/  
CONSORT (2010). CONSORT 2010 Flow Diagram. Disponibil la adresa http://www.consort-statement.org/consort-statement/  
CONSORT (2008). Extending the CONSORT statement to randomized trials of nonpharmacologic treatment: explanation and 

elaboration. Annals of Internal Medicine, 148, 295-309. Disponibil la adresa: http://www.consort-statement.org/consort-
statement/  

26.11. Studiile experimentale (2) + seminar studiu clinic controlat 
De citit:  
Kazdin, A.E., Nock, M.K. (2003). Delineating mechanisms of change in child and adolescent therapy: methodological issues 
and research recommendations. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 44(8), 1116 – 1129  

03.12. Studiile non-experimentale (1) 

10.12. Studiile non-experimentale (2) + seminar studii non-experimentale 

17.12. Regresia liniară(1)  

07.01. Standardele de publicare (1) + seminar standarde 
De citit: 
Budgell, B.S. (2009). Writing a biomedical research paper. A guide to structure and style. Tokio, JP: Springer, 9-14 (cap.3) și 

43-46 (cap.10)  (documente anexate) 

14.01. Standardele de publicare (2) + seminar consultații 



 

Bonusuri 

10 puncte pentru o prezență de minimum 50%, respectiv 5 puncte pentru o prezență între 25% și 49%. 

Până la 20 de puncte pentru participarea ca subiect în cercetări propuse de coordonatorul disciplinei 

Ambele bonus-uri se reportează integral în sesiunile de restanță sau de măriri de notă, dacă este cazul. 

 

Nota finală se calculează prin însumarea punctelor obținute și transferul acestora în note, după cum 

urmează: 

Cel puțin 91 de puncte - 10 

Între 81 și 90  - 9 

Între 71 și 80  - 8 

Între 61 și 70  - 7 

Între 51 și 60  - 6 

Între 41 și 50  - 5 

Cel mult 40 de puncte - 4 

 

 

MĂRIRI DE NOTE - SISTEMUL DE EVALUARE 

Sesiunile de mărire de notă se bazează pe aceeași formulă de notare, cu specificarea faptului că 

studenții pot opta (la cerere) pentru recunoașterea notei obținute la una dintre cele două sarcini avute sau 

poate relua ambele cerințe avute pentru notare. 


