
 

Căutăm participanţi pentru cercetarea:  

Dinamica atitudinilor automate 

 

Aceasta cercetare este formată din două studii distincte ce vizează studierea dinamicii atitudinilor 

automate şi relaţiile dintre acestea şi diferite comportamente. 

 

Cine organizează cercetarea? 

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

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

    

Cine poate participa? 

 Se poate înscrie orice persoană atrasă de curiozitatea de a îndeplini calitatea de participant într-o 

cercetare din domeniul psihologiei, dar mai ales studenţii din anii I, II şi III (Psihologie), şi masteranzii din anul I 

PMOT şi anul I PCCP, care pot beneficia de punctaje bonus. 

  

Ce presupune participarea? 

Participanţii vor fi distribuiţi randomizat în unul din cele două studii disponibile. Participanţii ambelor 

studii vor beneficia de o procedură similară de desfăşurare a evaluărilor. Astfel, toţi studenţii (indiferent de 

studiul în care au fost distribuiţi) vor participa la trei sesiuni diferite de testare: 

 Cele trei sesiuni se vor desfăşura în laborator cu o distanţă de două şi respectiv trei zile între ele. Durata 

acestora va varia între aproximativ 20 şi 40 de minute. 

 Pentru a echivala complexitatea sarcinilor unuia dintre studii, participanţii din cadrul celui de-al doilea vor 

avea sarcina ca pe întreaga perioadă a cercetării (8 zile) să completeze un jurnal zilnic (reflectând tematica 

studiului). Durata de completare a acestuia va fi de aproximativ 2 minute şi se va face într-un formular 

standardizat. 

 Pentru studenţii din anul III cercetarea se va desfăşura în perioada 20 - 27 mai, iar pentru studenţii din 

anul I, II, master şi invitaţii acestora, perioada desfăşurării va fi 28 mai – 4 iunie. 

Toţi participanţii vor fi nevoiţi să se prezinte la cele trei întâlniri desfăşurate în laborator conform 

calendarului stabilit de comun acord. Pierderea unei sesiune de evaluare sau nerespectarea protocolului de 

desfăşurare va duce la invalidarea întregului set de date specific persoanei respective. 

    

Care sunt beneficiile? 

 Studenţii la Psihologie anul I pot primi 2 puncte din nota pentru Practica de specialitate;  

 Studenţii la Psihologie anul II pot avea următoarele beneficii:  

 10 de puncte la disciplina Psihologia muncii,  

 20 de puncte la disciplina Tehnici de argumentare şi retorică, 

 2 puncte aferente notei pentru Practica de specialitate. 

Atenţie! Un student poate beneficia în plus de oricare din punctajele de mai sus (sau chiar de toate), pentru 

câte o persoană de gen masculin adusă în studiu. Astfel, dacă în afară de propria participare un student mai 

invită în studiu încă o persoană de gen masculin, va beneficiu de punctaj pentru două dintre disciplinele 

menţionate; daca mai sunt aduşi încă doi participanţi de gen masculin, atunci va beneficia de punctaj pentru 

toate cele trei discipline. 

 Studenţii la Psihologie anul III vor primi 20 de puncte la disciplina Analiza datelor în cercetarea 

psihologică. 

 Masteranzii de la PMOT anul I vor beneficia de 20 de puncte la disciplina Validarea şi utilizarea testelor 

psihologice. 

 Masteranzii de la PCCP anul I  vor beneficia de 20 de puncte la disciplina Psihoterapii cognitiv-

comportamentale.  

 

Care este procedura de înscriere? 

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

şi o serie de întrebări premergătoare, accesând următorul link: http://goo.gl/i2gPj 

Atenţie! Persoanele pe care le invitaţi să participe în studiu vor trebui sa completeze personal acest formular. 

! Termenul limită de înscriere, pentru toate persoanele interesate, este duminică (19 mai) ora 20:00 ! 


