
 

Căutăm participanţi pentru cercetarea:  

Dinamica atitudinilor automate 

 

 

Această cercetare vizează studierea dinamicii atitudinilor automate în diferite contexte ale vieții 

cotidiene. 

 

Cine organizează cercetarea? 

Cercetarea este realizată, sub coordonarea prof. dr. Florin Alin Sava, de către echipa Social Cognition 

and Personality Assessment Lab din cadrul Departamentului de Psihologie al Universităţii de Vest din Timişoara. 

    

Cine poate participa? 

  

 La această cercetare pot participa doar persoane de gen feminin, cu vârsta peste 18 ani. Studentii la 

Psihologie pot primi bonusuri pentru participarea la acest studiu. Deoarece participarea este posibilă doar pentru 

persoanele de gen feminin, studenții de gen masculin pot aduce invitate de gen feminin pentru a parcurge 

testarea și a obține astfel punctele bonus aferente. 

 

Ce presupune participarea? 

  

 Participarea la acest studiu presupune o singură sesiune de testare, cu o durată de aproximativ o oră. În 

cadrul sesiunii de testare participanții vor completa o serie de probe pe calculator.Testările vor avea loc la 

Universitatea de Vest din Timișoara (bd. Vasile Pârvan, nr.4), în sala 029. 

 

Care sunt beneficiile?  

Studenții la Psihologie pot beneficia de puncte bonus la unele discipline ca urmare a participării la acest studiu. 

Pot fi obținute puncte pentru discipline aferente anului II, III sau PMOT I, după cum urmează: 

 Pentru diciplinelele din anul II:  

 Testare psihologică: 10 puncte / participant de gen feminin (maxim 20 puncte) 

 Psihologia muncii: 0,5 puncte/ participant de gen feminin (maxim 1 punct) 

 Pentru disciplinele din anul III: 

 Analiza datelor în cercetarea psihologică: 10 puncte / participant de gen feminin (maxim 20 puncte) 

 Pentru disciplinele PMOT anul I 

 Validarea și utilizarea testelor psihologice: 10 puncte / participant de gen feminin (maxim 20 puncte) 

 

 Studenții pot alege cum le vor fi distribuite punctele la discipline în funcție de numărul de participanți pe 

care îl înscriu în studiu, și pot înscrie la cercetare atâția participanți (de gen feminin) cât le este necesar pentru a 

acumula numărul maxim de puncte la toate disciplinele de interes. De exemplu, un student din anul II pentru 

care participa 2 persoane de gen feminin, poate alege să primească 20 de puncte la Testare Psihologică, SAU 1 

punct la nota finală la Psihologia muncii, SAU 10 puncte la Testare Psihologică și 0,5 la Psihologia Muncii. Dacă 

un student din anul II participă cu 4 invitați de gen feminin, poate acumula atât cele 20 de puncte la Testare 

Psihologică, dar și 1 punct în plus la Psihologia muncii. 

 

 La cercetare pot participa și studenții din anul I, și pot opta pentru acumularea punctelor la disciplinele 

din anul II, în așa fel încât anul următor, vor avea deja asigurate punctele pentru participarea la cercetări. 

 

Care este procedura de înscriere? 

Persoanele care doresc să participe la această cercetare trebuie să completeze un formular de înscriere, 

accesând următorul link:  http://goo.gl/vRDBNB  
 

Pentru mai multe detalii contactaţi pe dr. Andrei Rusu la adresa: andrei_rusul@yahoo.com. 

 


