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Conţinutul succint al cursului:
Metodologia cercetării în științele sociale. Metodele de cercetare psihologică și rolul cercetătorului. Planificarea cercetării în
psihologie. Documentarea științifică.Elaborarea planului individual de cercetare.
Metode de cercetare în psihologie. Eșantionarea și dimensionarea eșantioanelor în cercetările psihologice. Scalarea în investigația
psihologică. Observaţia în cercetarea psihologică. Experimentul în cercetarea psihologică. Metoda anchetei în cercetarea psihologică.
Studiul documentelor în cercetarea psihologică. Studiul de caz și metoda biografică în cercetarea psihologică. Metodele psihometrice
în cercetarea psihologică. Prelucrarea și interpretarea informației în cercetarea psihologică. Redactarea și prezentarea raportului de
cercetare.

Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: cunoaşte şi reproduce cadrul de
noţiuni şi concepte fundamentale, diverse perspective ale demersului psihologic din punct de vedere teoretic, utilizându-le în
explicarea dezvoltării psihicului în onto- şi filogeneză, a persoanei, grupului şi situaţiei sociale;
poseda cunoştinţe despre metodologia şi metodele de cercetare ştiinţifică a persoanei, grupului social şi fenomenelor psihosociale;
analiza, compara şi clasifica fenomenele psihice şi psihosociale în scopul stabilirii metodologiei cercetării şi asistenţei psihologice a
persoanei, grupului şi situaţiei;
selecta şi aplica multiple perspective ale demersului psihologic practic în raport cu persoana, grupul şi situaţia, respectând principiile
etice şi deontologia profesională şi în conformitate cu conţinutul problemei şi comanda socială;
elabora designul experimental şi realiza cercetări în diverse domenii aplicate ale psihologiei, utilizând metode şi tehnologii moderne,
demonstrând competenţe de explorare a informaţiei ştiinţifice corespunzătoare, de comunicare scrisă şi orară a rezultatelor către
publicul versat în domeniu şi către beneficiarii de servicii, inclusiv prin posedarea limbilor străine, respectând principiile etice, cu
citarea surselor, evitarea plagiatului şi denaturării rezultatelor;
promova în activitatea profesională imaginea psihologului contemporan, caracterizat de profesionalism în activitatea de
psihodiagnostic (identificare) – intervenţie, autenticitate, toleranţă socială, spirit creativ şi inovativ, responsabilitate personală,
deschidere spre schimbare, autonomie a deciziilor;
împărtăşi o atitudine empatică şi asertivă, atitudini pozitive faţă de valorile general-umane, multiculturale, etico-profesionale şi le va
aplica în relaţiile cu ambianţa socială şi în cadrul profesiei;
operaţionaliza cunoştinţele psihologice şi de metodologie, făcând distincţie dintre abordările teoretice ştiinţifice, ştiinţifico-populare
sau cu caracter speculativ privind fenomenele psihice şi psihosociale, utilizând tehnicile de informare şi de activitate independentă în
procesul de dezvoltare continuă profesională, autodezvoltare prin autocunoaştere, autoevaluare şi gândire critică, cunoscând o limbă
de circulaţie internaţională şi tehnologiile informaţionale moderne.
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