
 

 Căutăm fumători interesați să participe la un studiu asupra 

preferințelor implicite față de fumat 

Studiul are în vedere testarea unor tehnici inovative de evaluare a comportamentelor și 
atitudinilor la fumători. 

Cine poate participa (condiții de eligibilitate)? 
La studiu se poate înscrie orice fumător din Timișoara sau împrejurimi cu vârsta de peste 18 

ani care nu este angajat într-un proces de renunțare la fumat. 

Ce presupune participarea la cercetare? 
Implicarea fumătorilor în această cercetare presupune participarea la o sesiune de testare 

care va avea loc la Institutul de Cercetări Psihologice, cu o durată aproximativă de 50 de minute. De 
asemenea, în zilele următoare sesiunii de testare participanții vor fi rugați să mai transmită o serie de 
informații legate de consumul de tutun.  Sesiunile de testare vor fi programate în perioada 20-24 mai. 

Care sunt beneficiile? 
Pentru participarea la această cercetare studenții vor primi bonusuri după cum urmează: 

Studenții din anul III -  la disciplina Analiza datelor în cercetarea psihologică. Astfel, un 
student fumător care participă la studiu va primi un bonus de 10 puncte. Pentru fiecare invitat fumător 
sumplimentar, va primi câte 5 puncte (astfel un student fumător cu doi invitați fumători primește 
maximul de 20 de puncte). Un student nefumător va primi 10 puncte dacă înscrie la cercetare un 
invitat fumător, și câte 5 puncte pentru alți invitați suplimentari (așadar un student nefumător care 
înscrie la cercetare 3 invitați fumători primește maximul de 20 de puncte) 

Studenții din anul I sau II - la disciplina Practica de specialitate: 1 punct pentru participarea 
unui fumător (student fumător sau dacă studentul este nefumător poate aduce un invitat fumător) și 2 
puncte pentru participarea a doi fumători (student + invitat, sau 2 invitați fumători). Punctele la aceasta 
disciplină sunt considerate puncte bonus, și se adauga la nota finală, conform Regulamentului de 
Practică. 

Studenții din anul II  
- la disciplina Tehnici de Argumentare și retorică: un student fumător care participă la studiu va 
primi un bonus de 10 puncte. Pentru fiecare invitat fumător sumplimentar, va primi câte 5 puncte 
(astfel un student fumător cu doi invitați fumători primește maximul de 20 de puncte). Un student 
nefumător va primi 10 puncte dacă înscrie la cercetare un invitat fumător, și câte 5 puncte pentru alți 
invitați suplimentari (așadar un student nefumător care înscrie la cercetare 3 invitați fumători primește 
maximul de 20 de puncte) 
- la disciplina Psihologia muncii: un student fumător care participă la studiu va primi un bonus de 5 
puncte iar pentru încă un invitat va mai primi 5 puncte (putând dobândi maximul de 10 puncte); 
nefumătorii pot veni cu unul (pentru 5 puncte) sau doi (pentru 10 puncte) invitaţi fumători. 

Studenții la PMOT anul I  
- la disciplina Validarea și utilizarea testelor psihologice: un student fumător care participă la studiu 
va primi un bonus de 10 puncte. Pentru fiecare invitat fumător sumplimentar, va primi câte 5 puncte 
(astfel un student fumător cu doi invitați fumători primește maximul de 20 de puncte). Un student 
nefumător va primi 10 puncte dacă înscrie la cercetare un invitat fumător, și câte 5 puncte pentru alți 
invitați suplimentari (așadar un student nefumător care înscrie la cercetare 3 invitați fumători primește 
maximul de 20 de puncte); 

Studenții de la PCCP anul I - la disciplina Psihoterapii cognitiv-comportamentale: un 
student fumător care participă la studiu va primi un bonus de 10 puncte. Pentru fiecare invitat fumător 
sumplimentar, va primi câte 5 puncte (astfel un student fumător cu doi invitați fumători primește 
maximul de 20 de puncte). Un student nefumător va primi 10 puncte dacă înscrie la cercetare un 
invitat fumător, și câte 5 puncte pentru alți invitați suplimentari (așadar un student nefumător care 
înscrie la cercetare 3 invitați fumători primește maximul de 20 de puncte) 



 

În cursul studiului echipa de cercetare își rezervă dreptul de a testa într-o manieră aleatorie 
veridicitatea calității de fumător a participanților la studiu, acordând bonusurile stipulate doar 
participanților eligibili pentru acest studiu.  

Informațiile despre mine vor fi confidențiale? 
Păstrarea confidențialității participanților este foarte importantă. Informațiile colectate de la 

participanți vor fi păstrate într-o bază de date cu acces restricționat. Nici un participant nu va fi 
identificabil în publicațiile rezultate în urma cercetării. 

Cine organizează acest studiu? 
Studiul va fi derulat de o echipă de cercetare din cadrul Departamentului de Psihologie al 

Universității de Vest din Timișoara, sub coordonarea conf. univ. dr. Florin Alin Sava și drd. Silvia Rusu. 
Cercetarea este finanțată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin Unitatea 
Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (cod proiect 
PN-II-RU-TE-2011-3-0230). 

Care este procedura de înscriere? 

Persoanele care îndeplinesc condițiile de includere și doresc să se înscrie la această 
cercetare sunt rugate să completeze formularul de la linkul de mai jos, urmând să fie contactate în 
cursul săptămânii următoare pentru programare. 

Pentru înscriere accesaţi formualrul următor: http://goo.gl/sG36p 


