SUBIECT UNIC – Master – Psihologie clinică
Veți porni de la o idee de cercetare, apoi o veți rafina și veți construi un proiect de cercetare
completând formularul de mai jos.

PROIECT DE CERCETARE
I.

Date generale privind proiectul de cercetare

Numele și prenumele aplicantului principal: ______________________________________________
Adresa de e-mail și numărul de telefon: __________________________________________________
Scopul cercetării:

☐ Licență

☐ Master

☐ Doctorat

☐ Altceva

Titlul proiectului de cercetare: _________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Coordonator științific: ________________________________________________________________

II.

Implementarea cercetării

A. Stadiul cunoașterii în domeniu
(inserați 1 – 1,5 pagini de sinteză privind stadiul cunoașterii în domeniul de cercetare ales. Menționați principalele cercetări,
concluziile rezultate, autorii, anul. Identificați aspectele pozitive și lipsurile cerceărilor existente și arătați modul în care
cercetarea dumneavoastră își propune să contribuie la îmbunătățirea cunoașterii în domeniu)

B. Obiectivele cercetării
(Specificați obiectivele cercetării. Rețineți faptul că obiectivele au un caracter general dat trebuie să permită un proces de
evaluare de tipul realizat/nerealizat. Nu includeți date tehnice despre cercetare în obiective.)

a. Obiectivul general
(Precizați obiectivul general al cercetării. Orice cercetare științifică are un singur obiectiv general care trebuie să derive logic
din analiza stadiului cunoașterii în domeniu pentru a compensa lipsurile existente)

b. Obiective specifice
(Precizați unul sau mai multe obiective specifice. Acestea sunt aspecte operaționale, concrete, practice, derivate din obiectivul
general, a căror atingere conduce la creșterea probabilității de atingere a obiectivului general.)

A. Planul de cercetare
(Specificați detaliile planului de cercetare așa cum intenționați să-l implementați)

a. Ipoteza nulă
(Specificați ipoteza nulă a cercetării dumneavoastră – H0)

b. Ipotezele specifice
(Specificați ipotezele specifice, cele pe care le veți testa, în conformitate cu obiectivele specifice ale cercetării. Rețineți că din
ipoteze trebuie să rezulte clar variabilele analizate și tipul planului de cercetare. Susținerea unei ipoteze specifice (alternative)
conduce la respingerea ipotezei nule)

c. Planuri de cercetare
(Pentru fiecare ipoteză specifică vă rugăm să precizați planul de cercetare (corelațional sau diferențial), variabilele și modul
lor de operaționalizare, să stabiliți structura grupelor de cercetare și numărul minimal de subiecți din fiecare grup de cercetare.
De asemenea puteți furniza detalii legate de modul în care vor fi construite grupurile de cercetare și modul în care se vor
controla variabilele confundate daca este cazul.)

d. Lotul de cercetare sau eșantionul
(În funcție de planurile de cercetare vă rugăm să stabiliți caracteristicile lotului de cercetare astfel încât planurile de cercetare
să devină fezabile. Identificați sursa de date și prezentați principalele caracteristici demografice ale subiecților pe care îi veți
investiga. În cazul în care aveți în vedere un eșantion, vă rugăm estimați caracteristicile acestuia – marja de eroare, puterea,
intervalul de încredere, tehnica de eșantionare folosită)

e. Metodă și instrumente
(Vă rugăm să precizați metoda și tehnicile de cercetare folosite (de exemplu anchetă pe bază de chestionar, interviu, focusgrup, experiment, teste etc.) precum și instrumentele cu ajutorul cărora veți măsura variabilele. În cazul în care sunt
instrumente existente, vă rugăm să specificați o serie de date psihometrice ale acestora care să arate relevanța lor pentru
cultura Românească. În cazul în care veți construi un nou instrument sau instrumentul nu este adaptat vă rugăm specificați
detaliile studiului pilot prin care veți asigura pertinența colectării datelor. De asemenea vă rugăm să precizați cum intenționați
să colectați datele)

III.

Conducere, resurse și estimări
A. Resurse necesare

(Vă rugăm specificați resursele necesare în vederea implementării cercetării, incluzând materialele consumabile,
instrumentele de cercetare, accesul la echipamente, aparatură, software specializat etc. Arătați care este cota dumneavoastră
de participare și de ce sprijin aveți nevoie pentru a finaliza în bune condițiuni cercetarea)

B. Rezultate estimate și perspective
(Vă rugăm să estimați rezultatele generate în urma cercetării, cum ar fi potențiale brevete, număr de articole științifice
publicabile, participări la conferințe etc. De asemenea descrieți, dacă este cazul, ce perspective de cercetări viitoare ar putea
deschide studiul dumneavoastră)

C. Limite ale cercetării și dificultăți

(Vă rugăm să anticipați principalele dificultăți pe are le-ați putea întâmpina în demersul cercetării științifice și strategiile pe
care le puteți utiliza pentru a le depăși. De asemenea precizați care ar putea fi limitele cercetării și estimați locul pe care al
putea să-l ocupe cercetare dumneavoastră în cunoașterea din domeniul de interes.)

NOTĂ:
Rețineți că acesta este un proiect de cercetare și nu o cercetare în curs de realizare. Nu este obligatoriu
ca cele specificate să corespundă EXACT cu forma finală a planului de cercetare. Ne interesează să
evaluăm modul în care vă puteți organiza și planifica activitățile și în care puteți structura un demers
de cercetare științifică.

Data: _________________________

Semnătura: _____________________________

