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1. Informații de identificare a cursului
Facultatea: de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
Catedra de psihologie
Domeniul general de studii: 031 Stiinte sociale
Domeniul de formare profesională la ciclul I/II: Psihologie
Denumirea specialității / programului de master: Psihologie
Administrarea unității de curs: Metodologia cercetarii cu elemente de statistica aplicată
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Anul de studii și semestrul în care se studiază: Anul II, semestrul I
Statutul: disciplină fundamentală
2. Integrarea cursului în programul de studii
Curriculum-ul disciplinei „Metodologia cercetarii cu elemente de statistica aplicata” este
predat studenţilor din Ciclul I, studii de licenţă, specialitatea Psihologie. Cursul consta in
prezentarea conceptelor de baza cu care opereaza metodologica cercetarii psihologice, precum
si insusirea modalitatilor de aplicare a acestora in practica. În acest curs vor fi studiate
principiile metodologice de bază ale cercetării psihologice, precum şi principalele metode de
cercetare în psihologie, etapele cercetării, tehnici, instrumente teoretice şi aplicative de lucru.
Studenţii vor căpăta posibilitatea de a studia metodele cantitative în psihologie, variabilele
statistice şi tipurile de scale de măsură, cum se prezintă şi se sistematizează datele, cum se
utilizează un program computerizat pentru analiza statistică a datelor psihologice. Cursul
respectiv va forma şi va dezvolta studentului un comportament specific omului de ştiinţă care
include competenţe necesare pentru a înţelege, a scrie, a evalua, a susţine, a aplica o cercetare.
3. Competențe prealabile: analiza si sinteza cunostintelor din domeniul psihologiei
generale, psihologiei sociale
4. Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
CP1. Operarea cu concepte fundamentale în domeniul psihologiei şi utilizarea acestora în
comunicarea profesională.
CP2.Proiectarea şi realizarea unui demers de cercetare prin abilităţi de control şi inovaţie în
domeniul psihologiei.
CP3. Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie.
CP4. Evaluarea psihologică a individului, grupului şi organizaţiei.
CP5. Proiectarea şi realizarea intervenţiilor psihologice.
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CP6. Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifică domeniului psihologiei prin
valorificarea informaţiilor,vizînd varii contexte socio-umane şi de identitate naţională.
CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii şi deontologiei profesionale în cadrul
propriei strategii de muncă.
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
5. Finalităţile cursului
La finalizarea cursului, studenţii vor fi capabili: să aibă o înţelegere mai largă a diferitelor
aspecte practice legate de metodele şi designurile de cercetare; să descrie etapele de realizare
a unei cercetări în domeniul psihologiei; să explice şi să interpreteze corect principiile etice
aplicate în proiectarea şi derularea unei cercetări psihologice; să realizeze şi să prezinte un
proiect de cercetare în echipă după o anumită structură; sa înţeleagă rolul şi importanţa
analizei statistice în activitatea curentă a psihologilor; să utilizeze adecvat conceptele de
statistică descriptivă, inferenţială, indicatori statistici, teste parametrice; să interpreteze
rezultatele principalelor proceduri statistice; să selecteze corect un anumit protocol
statistic/test statistic în funcţie de designul studiului/cercetării; să proiecteze un design de
cercetare utilizând programul statistic (implementarea variabilelor manipulate, stabilirea
parametrilor înregistraţi ai variabilei dependente, etc); să deruleze prelucrări statistice cu
softul SPSS ţinând cont de: caracteristicile designului cercetării, tipul de scală de măsurare
utilizată, numărul variabilelor implicate (independente şi dependente).
6. Conţinutul cursului
Cercetarea ştiinţifică in psihologie. Principiile cercetării ştiinţifice şi conceptul de
metodologie. Generarea şi formularea problemelor de cercetare. Elaborarea ipotezelor.
Metode in cercetarea psihologica. Design-uri de cercetare. Cerinte fata de elaborarea tezei de
an/tezei de licenta. Locul si rolul statisticii in cercetarea stiintifica. Introducere in analiza
computerizata a datelor. Prezentare generala a programului SPSS. Operatii de transformare a
variabilelor. Statistica descriptiva. Organizarea datelor pentru analiza. Calcularea indicatorilor
statistici descriptivi. Introducere in statistica inferentiala. Teste de semnificatie statistica cu
aplicatii SPSS.
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Distribuirea modulară a cursului
N/o

Nr. de ore 30/30
Unităţile tematice ale cursului

Frecvenţă la zi
prelegeri

Tema conform planului (puncte de reper, aplicaţii
practice p/u seminare)

Aud.

Lucr.
indiv

30
1.

Cercetarea în psihologie.

4

Seminare
Aud. Lucr.
indiv
30

2

4

2

1. Cercetarea ştiinţifică în psihologie:
1.1. Importanţa activităţii de cercetare
ştiinţifică.
1.2.Etapele procesului de cercetare;
1.3.Cercetarea dinspre/spre teorie; Cercetareaacţiune;
2. Principiile cercetării ştiinţifice şi conceptul de
metodologie
2.1.Principiile cercetării ştinţifice
2.2.Paradigmă, metodologie, metodă, tehnică;
3. Normele etice specifice cercetării ştiinţifice în
psihologie.

2

Aplicaţii:
 Analiza unor cercetări experimentale. Etapele
realizării unei cercetări experimentale;
 Stabilirea unei teme de cercetare, selectarea
metodologiei si justificarea ei (teme pentru
proiectele de cercetare anuală -se lucrează în
microgrupuri de studenţi);
 Propuneri de posibile design-uri de cercetare şi de
metode (exemple şi soluţii);
 Structura raportului de cercetare – exemplificări
cu articole din reviste academice de specialitate
din R.Moldova şi din străinătate.
Generarea şi formularea problemelor de
cercetare. Elaborarea ipotezelor.
1.Identificarea problemei de cercetare şi criteriile de
alegere a metodelor;
2.Definirea notiunii de ipoteza
3.Utilitatea ipotezelor
4.Generarea si rafinarea ipotezei
5.Conditiile unei ipoteze bine formulate (dimensiuni)
6.Tipuri de ipoteze
Aplicaţii:
5

2

2

2

2






Definirea cuvintelor cheie şi operaţionalizarea
conceptelor pentru temele proiectelor anuale;
Stabilirea diferenţei obiectiv– ipoteză de
cercetare; analiza comparativă şi
exemplificări;
Formularea obiectivelor şi ipotezelor pentru
proiectele de cercetare;
Se propune studenţilor două obiective de
cercetare, şi li se cere: să elaboreze două
ipoteze de lucru; să elaboreze instrumentele
de lucru.

3

2
Metode şi design-uri de cercetare.
1.Design-uri de cercetare.
1.1.Design-uri descriptive
1.2.Design-uri experimentale
2. Metode în cercetarea psihologică:
Actualizarea, consolidarea metodelor si tehnicilor
de cercetare ştiinţifică prin tehnica de lucru
individuala şi în grup „Stiu, Am aflat, Vreau sa stiu”
Aplicaţii:
 Analiza comparativă cu exemplificări a
principalelor tipuri de design descriptiv;
 Analiza comparativă a tipurilor principale de
design experimental; Exemple de cercetări în
care s-au utilizat design-uri experimentale.
 Construirea unui ghid de observaţii (se
lucrează cu microgrupuri de studenţi);
 Construirea unui chestionar;
 Construirea unui ghid de interviu (se lucrează
cu microgrupuri de studenţi);
 Stabilirea unei teme de cercetare care poate fi
abordată ca metodă focus-grup (se va lucra în
microgrupuri de studenţi).
 Elaborarea unui model de anchetă, reieşind
din tema proiectului de cercetare.
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3

2

3

4

Cerintele fata de elaborarea tezei de an/tezei de 2
licenţă
1. Informatii generale (obiectivele de la baza
elaborarii tezei de an/licenţă; ...
2. Alegerea temei de an/licenţă;
3. Continutul si volumul tezei;
4. Alcatuirea listei bibliografice;
5. Prezentarea si sustinerea tezei de an/licenţă;

2

2

Aplicatii:
Selectarea unei teze de an/licenţă si examinarea ei in
baza cerintelor prezentate
5

4
Locul si rolul statisticii in cercetarea stiintifica
1. Elemente introductive in statistica aplicata
2.Utilitatea statisticii în activitatea curentă a
psihologilor.
2. Conceptele de baza utilizate in statistica
(Variabilele dependente şi variabile independente;
Studii experimentale şi studii corelaţionale; Populaţie
şi eşantion…)
3. Masurarea în psihologie: scale nominale, scale
ordinale, scale de interval, scale de raport.
4. Etapele procesului de investigatie statistica

4

2

4

6

Introducere in analiza computerizata a datelor. 2
Prezentare generala a programului SPSS.
1. Prezentarea programului SPSS – posibilităţi,
avantaje pentru psihologie
2.Etapele analizei statistice cu SPSS.
3.Editarea datelor
Exemplu practic de realizare a unei baze de date

2

1

2

7

7

Operaţii de transformare a variabilelor (aplicatii 2
SPSS)
1.Însumarea valorilor variabilelor.
2.Calcularea mediei a două sau mai multe variabile.
3. Recodificarea variabilelor.

1

8

2
Statistica descriptivă.
1. Analiza de frecvenţe:
2.Reprezentări grafice
3. Indicatorii numerici ai distribuţiei statistice.
Aplicaţii:
-Analiza de frecvenţe simplă (exemplu practic)
-Elemente ale analizei centrale: medie, mediană,
modul (exemplu practic).

2

9

2
Organizarea datelor pentru analiză.
Calcularea indicatorilor statistici descriptivi (soft
SPSS)
1.Sortarea bazei de date.
2.Împărţirea bazei de date în subgrupuri.
3.Selectarea unor seturi de date.
Aplicatii:
Exercitii aplicative în programul SPSS

2

2

2
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Introducere in statistica inferentiala

4

4

2

2

Teste de semnificatie statistica:
1.Testul t pentru eşantioane independente.
2.Testarea diferenţei dintre mai mult de două medii
(ANOVA).
3.Testul t pentru diferenţa dintre mediile a două
eşantioane dependente.
4.Coeficientul de corelaţie liniară (Pearson)
Aplicaţii:
-Semnificaţia diferenţei dintre două medii în cazul
eşantioanelor perechi şi eşantioanelor independente
(exemplu practic)
-Analiza de varianţă (exemplu practic).
-Studiu corelaţional. Procedeu analitic de cercetare a
corelaţiei. Interpretarea şi semnificaţia coeficientului
de corelaţie (exemplu practic).
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1

1

2

2

11

4

4

4

4
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2
Elemente de strategie a analizei statistice.
1.Alegerea testului statistic
2.Integrarea analizei statistice în documentul de
cercetare: Prezentarea cadrului general al cercetării;
Prezentarea metodei şi a condiţiilor investigaţiei;
Prelucrarea datelor; Discutarea şi interpretarea
rezultatelor; Formularea concluziilor
Aplicaţii:
-Analiza unor cercetări psihologice
-Elaborarea ipotezelor şi a design-ului experimental
-Interpretarea psihologică a parametrilor.

2

2

2
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Seminar de evaluare:
Prezentarea proiectelor de cercetare
Structura proiectului de cercetare în echipă (5-6
pagini şi anexe) :

4

4

Teste de semnificatie statistica cu aplicatii SPSS
1.Testul z (t) pentru media unui singur eşantion
2.Testul t pentru eşantioane independente
3.Analiza de varianţă unifactoriala
4.Testul t pentru eşantioane
dependente (perechi)
5. Coeficientul de corelaţie liniara Pearson (r)
Aplicaţii:
 Proiectarea unui design de cercetare utilizând
programul statistic (implementarea variabilelor
manipulate, stabilirea parametrilor înregistraţi ai
variabilei dependente, etc).


Elaborarea unei baze de date potrivită designului
de cercetare utilizat.

Derularea prelucrării statistice cu softul SPSS ţinând
cont de: caracteristicile designului cercetării, tipul de
scală de măsurare utilizată, numărul variabilelor
implicate (independente şi dependente).

1.Descrierea problemei de cercetare. Motivarea
alegerii temei.
2.Conceptualizarea şi operaţionalizarea conceptelor.
Consultarea bibliografiei (minim 3)
3.Ipoteze şi interogaţii de cercetare.
4. Metoda de cercetare folosită
5.Populaţia studiată, tipul de eşantionare.
6.Locul şi perioada desfăşurării cercetării.
7.Instrumentul de cercetare
9

Anexe: cel puţin două instrumente de cercetare
completate

7. Strategii didactice
Curs: expunerea, exemplul demonstrativ, dezbatere, sinteza cunoştinţelor, descoperire
dirijată.
Seminar: dezbatere, clarificare conceptuală, activităţi de grup, descoperire dirijată, sinteza
cunoştinţelor, aplicatii practice, problematizare.
8. Activităţi de studiu individual
Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual dirijat pretinse
studentului
1. Descifrarea şi studiul notiţelor
de curs
2. Studiu după manual, suport de
curs
3. Studiul bibliografiei minimale
indicate
4. Documentare suplimentară în
bibliotecă
5. Activitate specifică de
pregătire seminar şi/sau
laborator
6. Realizare teme, referate,
eseuri, traduceri etc.

8 ore

8. Pregătire prezentări orale

2 ore

6 ore

9. Pregătire examinare finală

5 ore

6 ore

10. Consultaţii

2 ore

5 ore

11. Documentare pe teren

0

5 ore

12. Documentare pe INTERNET

4 ore

5 ore

13. Alte activităţi
Elaborarea proiectului de
cercetare semestrial

6 ore

7. Pregătire lucrări de control

6 ore

TOTAL ore studiu individual
(pe semestru)

60 ore

9. Evaluare
Evaluarea curentă – lucrări de control, exercitii tematice in timpul seminariilor, prezentarea
produselor activităţilor individuale şi de grup.
Evaluare finală -examen în formă scrisa + aplicatii SPSS. În procesul de evaluare curentă şi
finală se va ţine cont de exigenţele stipulate în Regulamentul de evaluare, aflat în vigoare la
USARB.
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Chestionar de evaluare finală
Enumeraţi şi descrieţi etapele procesului de cercetare.
Evidenţiaţi caracteristicile distinctive pentru cercetarea acţiune.
Evidenţiaţi importanţa activitătii de cercetare ştiinţifică.
Enumeraţi principiile cercetării ştinţifice şi caracterizaţi: principiul competenţei,
principiul obiectivării, principiul adevărului.
5. Enumeraţi principiile cercetării ştinţifice şi caracterizaţi: principiul metodic, principiul
demonstraţiei, principiul corelaţiei.
6. Enumeraţi principiile cercetării ştinţifice şi caracterizaţi: principiul evaluării
rezultatelor, principiul utilităţii, principiul psihomoral
7. Explicaţi diferenţa între tehnica, metodă, metodologie, paradigma
1.
2.
3.
4.

8. Explicaţi specificul metodelor de cercetare ştiinţifică.Clasificarea metodelor;
9. Descrieţi metoda de cercetare ştiinţifică : observarea
10. Descrieţi metoda de cercetare ştiinţifică : experimentul
11. Descrieţi metoda de cercetare ştiinţifică : convorbirea
12. Descrieţi metoda de cercetare ştiinţifică : ancheta socială
13. Descrieţi metoda de cercetare ştiinţifică : analiza de conţinut
14. Descrieţi metoda de cercetare ştiinţifică : metoda sociometrică
15. Descrieţi metoda de cercetare ştiinţifică : metoda biografică
16. Explicati principiile etice aplicate în proiectarea şi derularea unei cercetări psihologice
17. Stabiliţi diferenţa obiectiv– ipoteză de cercetare.
18. Caractetrizaţi tipurile de ipoteze.
19. Enumerati si caracterizati conditiile unei ipoteze bine formulate;
20. Explicaţi utilitatea statisticii în activitatea curenta a psihologilor;
21. Descrieţi măsurarea în psihologie: Scalele nominale;
22. Descrieţi măsurarea în psihologie : Scale ordinale;
23. Descrieţi măsurarea în psihologie : Scale de interval;
24. Descrieţi măsurarea în psihologie : Scale de raport;
25. Definiţi şi caracterizaţi variabilele dependente şi variabilele independente;
26. Definiţi şi caracterizaţ” populatia” şi „esantionul”: precizaţi parametrii populaţiei şi
indicatorii eşantionului.
27. Descrieţi conceptele de statistica descriptivă şi statistica inferenţială;
28. Caracterizaţi distribuţia simplă de frecvenţe şi distributia de frecvenţe grupate.
29. Enumeraţi indicatorii numerici ai distribuţiei statistice şi descrieţi indicatorii tendintei
centrale (modul, mediana, media aritmetica). Calculaţi indicatorii tendinţei centrale
pentru următoarea distribuţie: 5,8,3,2,5,4.
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30. Calculaţi trei indicatori ai tendinţei centrale şi un indicator de împrăstiere pentru
următoarea distribuţie: 21, 15, 37, 12, 12, 19, 26, 24, 8, 2.
31. Enumeraţi şi descrieţi indicatorii sintetici ai imprastierii. Calculaţi dispersia şi abaterea
standart pentru următoarea distribuţie: 5,8,3,2,5,4.
32. Evidenţiaţi caracteristicile, modalităţile de utilizare şi interpretare a testelor statistice
parametrice: Testul z (t) pentru un singur eşantion.
33. Evidenţiaţi caracteristicile, modalităţile de utilizare şi interpretare a testelor statistice
parametrice : Testul t pentru eşantioane independente.
34. Evidenţiaţi caracteristicile, modalităţile de utilizare şi interpretare a testelor statistice
parametrice : Analiza de varianţă (ANOVA).
35. Explicaţi semnificaţia diferenţei dintre două medii în cazul eşantioanelor perechi şi
eşantioanelor independente.
36. Explicaţi semnificaţia şi interpretarea coeficientului de corelaţie liniară (Pearson).
37. Enumeraţi şi descrieţi regulile de bază cu privire la realizarea unui model de cercetare
bazat pe analiză statistică.
38. Argumentaţi modul de alegere a testului statistic în raport cu datele disponibile şi
ipoteza cercetării.
39. Prezentaţi modul de integrare a analizei statistice în documentul de cercetare:
Prezentarea cadrului general al cercetării.
40. Prezentaţi modul de integrare a analizei statistice în documentul de cercetare:
Prezentarea metodei şi a condiţiilor investigaţiei precum şi a lotului de subiecţi.
41. Prezentaţi modul de integrare a analizei statistice în documentul de cercetare:
Prelucrarea datelor.
42. Prezentaţi modul de integrare a analizei statistice în documentul de cercetare:
Discutarea şi interpretarea rezultatelor.
43. Prezentaţi modul de integrare a analizei statistice în documentul de cercetare:
Formularea concluziilor.
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