
Proiect grup 

1. Proiectul final de grup (3-4 studenţi) este parte din evaluarea finală (vezi syllabus) 

si va fi predat tipărit la examen!!! 

 

În cadrul acestui proiect trebuie să conduceţi un mini experiment care să abordeze 

o temă (subtemă, aspect)  din zona relaţiilor interpersonale, folosind ca exemplu  

lucrarea lui  Serge Ciccoti: 150 de experimente despre cunoaşterea celuilalt, 2007, 

Polirom.  Alegeţi ceva simplu, clar şi care să poată fi uşor teoretizat, care să aibă 

o notă de originalitate faţă de experimentele citite 

Etape 

1. Prezentarea problemei (NU PLAGIAŢI). Mentionaţi cum se problematizează în 

literatura de specialitate aspectul pe care îl discutaţi. Folosiţi cel puţin 5 articole 

din jurnale de specialitate (folositi bazele EBSCO, Sage, JSTOR, Googlescholar 

pentru a identifica astfel de articole). Vorbiti despre bibliografia aleasă cu 

profesorul, daca veţi considera necesar.  

2. Ce intrebari de cercetare aveţi ?(sau ipoteze de cercetare, dupa caz) 

3. Ce mini  experiment aţi condus ? 

4. Ce instrumente aţi folosit (pot fi puse şi în Anexe) 

5. Ce rezultate aţi obtinut şi cum pot fi ele explicate? 

 

 

Lucrarea finală (proiectul de echipa)-  8-10 pagini (Anexele nu intra la numar de 

pagini), Times New Roman, 1,5 spatiere, diacritice, stilul de redactare APA (autor-

an)   

 

 

Orice  fragment plagiat antrenează după sine nota finală 2 (nota din catalog) pentru 

toţi studenţii din echipă. Nu semnaţi ceva ce nu aţi verificat. Cine nu ştie sau nu e 

sigur că ştie ce înseamnă “plagiat”, citiţi atent  aici: 

http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml 

 

 

Despre asistemul de redactare APA iată un tutoriat: 

 

 APA: https://www.youtube.com/watch?v=9pbUoNa5tyY 

 

 

Iata aici un exemplu găsit de mine : 

https://owl.english.purdue.edu/media/pdf/20090212013008_560.pdf 

sau : 

 APA 6th edition - este manual de redactare recomamdat de Asociaţia Americana de 

Psihologie, manual după care se lucrează astazi la toate universităţile, în domeniul 

ştiintelor socio-umane şi  la jurnalele de specialitate. Pentru a va convinge, luati site-ul 

http://www.indiana.edu/~wts/pamphlets/plagiarism.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=9pbUoNa5tyY
https://owl.english.purdue.edu/media/pdf/20090212013008_560.pdf


oricarui jurnal mai important  şi vedeţi ce fel de redactare se recomandă. 

 

 

Fiecare student ar trebui  să  aibă un cont personal aici: 

 

http://snspa.ro/cercetare/biblioteca/ 

 

Este vorba de un user şi o parolă de acces la biblioteca facultăţii, mai precis la bazele de 

date (cu jurnale) pe care le oferă facultatea: EBSCO, JSTor, Sage, Springer etc. 

Din aceste baze va veţi cauta articole, in jurnale de specialitate. Va trebui sa învăţaţi rapid 

să cautaţi după cuvinte cheie, ce anume vă interesează. 

 

Loredana Ivan 
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