
 

 Căutăm gemeni pentru o cercetare psihologică 

Scopul cercetării este acela de a evalua raportul ereditate / mediu cu privire la trăsăturile de  
personalitate (felul nostru de a fi).  

Cine poate participa (condiții de eligibilitate)? 

La studiu pot participa gemeni cu vârsta cuprinsă între 16 și 40 de ani, care au fost crescuți în aceași 
familie și care utilizează, măcar ocazional, calculatorul (de exemplu au o adresă de email sau 
vizionează filme pe calculator etc). Nu contează sexul gemenilor și nici limba lor maternă, dacă sunt 
vorbitori de limba română. 

Ce presupune participarea la cercetare? 

Toată cercetarea se derulează prin intermediul internetului (din orice locație), astfel încât efortul de 
timp implicat să fie unul minimal. Durata necesară estimată pentru completarea probelor este de 45 
minute / persoană. Este nevoie să colectăm date de la ambii gemeni (cerință minimală obligatorie) și, 
acolo unde este posibil, de la un alt frate (soră) mai mare sau mai mic(ă), dacă acesta (aceasta) 
îndelinește aceleași cerințe minimale menționate în cazul gemenilor și dacă are aceiași părinți 
biologici. 

Care sunt beneficiile? 

Studeții la psihologie care recomandă pentru cercetare perechi de gemeni vor primi puncte bonus la 
următoarele discipline, după algoritmul de punctaje prezentat mai jos:  

 Studenții din anul I - la disciplina Practica de Specialitate 

 Studenții din anul II - la oricare (sau toate trei) din disciplinele Practica de specialitate, Tehnici 
de Argumentare și retorică, şi Psihologia muncii* 

 Studenții din anul III  - la disciplina Analiza datelor în cercetarea psihologică 

 Studenții la PMOT anul I - la disciplina Validarea și utilizarea testelor psihologice 

 Studenții de la PCCP anul I - la disciplina Psihoterapii cognitiv-comportamentale 

Bonusuri (același sistem de bonusare pentru oricare din disciplinele menționate mai sus): 
- pentru recomandarea unei perechi de gemeni - 10 puncte (1 punct la nota finală) 
- pentru recomandarea unei perechi de gemeni și a unui frate (soră) mai mică sau mai mare - 20 
puncte (2 puncte la nota finală) 
- pentru recomandarea a două perechi de gemeni - 20 puncte (2 puncte la nota finală) 
*Atenţie! Bonusul maxim pentru Psihologia muncii este de 10 puncte; se păstrează aceeaşi grilă de 
mai sus, cu menţiunea înjumătăţirii punctajelor (5 puncte – o pereche de gemeni, 10 puncte + un frate, 
10 puncte – două perechi). 

Toți participanții la acest studiu vor primi drept recompensă un raport psihologic cu profilul lor de 
personalitate, a urmare a completării uneia dintre probele incluse în cercetare. De asemenea, vor fi 
distribuite, individual, prin tragere la sorți (tombolă), un număr de 10 stick-uri de memorie. Premiul cel 
mare, distribuit prin tragere la sorți, va consta într-un televizor tip LCD/LED cu diagonală mare. 
Tragerea la sorți va avea loc după finalizarea etapei de colectare a datelor, estimată a avea loc în 
momentul completării probelor de către 200 de perechi de gemeni. 

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.  

Care este procedura de înscriere? 

Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru a participa la acest studiu sunt rugate să trimită un e-
mail la adresa rusu.silvia@ymail.com. Rolul e-mail-ului este de a confirma intenția de a participa 
voluntar la acest studiu și de a oferi datele de contact (pentru fiecare dintre gemeni și, opțional, pentru 
fratele / sora lor mai mare / mică), acestea fiind necesare pentru a primi instrucțiunile de completare 
online a probelor psihologice. 


