
Psihologia varstelor, Psihologie anul I 

 

Restante: 10 septembrie 

Reexaminari: 16 septembrie 

 

Se va realiza o documentare conform cerințelor de mai jos pe următoarele tematici: 

 

 

1. Influența eredității asupra procesului de maturizare fiziologică. 

2. Rolul jocului în primii trei ani de viață. 

3. Dezvoltarea stimei de sine la copiii de 6 - 11 ani. 

4. Relațiile dintre parteneri în cadrul cuplului marital la vârsta adultului matur. 

5. Relațiile maritale la vârsta a treia. 

 

Condiții de realizare: 

 

Studentii isi vor alege o tema (pentru fiecare materie) din cele prezentate mai sus si vor face o 

scurta documentare care trebuie sa respecte formatul de redactare APA.  

Documentarea va avea 3 - 5 pagini, (fara pagina garda), va scrisa la 1,5 randuri, font Calibri sau 

TNR dimensiune 12, margini setate normal/1,5 cm. 

Bibliografia trebuie sa se gaseasca explicit in textul documentarii...adica in interiorul celor 3 - 5 

pagini trebuie sa scriu de unde am preluat informatia conform standardului APA.Exemplu 

"...practicare unei religii se asociaza cu o crestere a stimei de sine a adultuilor de peste 20 de 

ani  (Jackson, Bergeman 2011)..."  si autorii sunt trecuti la capitolul Bibliografie...tot in format 

APA...asa cum am pus si eu mai jos. 

 

Documentarea va avea la baza cel putin 5 (cinci) articole stiintifice. Articolele nu trebuie sa fie 

mai vechi de 20 de ani (adica din 2000 in prezent) si trebuie sa se regaseasca in baze de date 

stiintifice. Foarte important, documentarea trebuie sa fie facuta strict din articole stiintifice - NU 

din carti sau surse internet de tipul "psihologia azi", bloguri personale, wikipedia 

etc.     Cautarea se va face in motorul de cautare Google 

Academic https://scholar.google.ro/  sau similare. Daca articolele de interes nu se regasesc 

integral pe linkurile din https://scholar.google.ro/  va recomand cautarea pe google.ro (dupa titlul 

articolului scrieti "pdf"). Daca nici asa nu avem succes puteti cauta in alte baze de date de tipul 

Sci HUB, libgen.is (se va bifa Scientific articles) 

 

Documentarile vor fi trimise pe mail: mihalcea.alexandru@yahoo.com la data stabilita (nici mai 

devreme nici mai tarziu) intr-un singur fisier, format doc, docx sau pdf. 

La subiect se va scrie: "Examen psihologia varstelor - nume prenume" unde Nume prenume va 

fi inlocuit, IN ACEASTA ORDINE, cu numele si prenumele studentului, asa cum apare el in 

certificatul de nastere. 

 

Pentru reexaminari veti pune la subiect „Reexaminare Denumire materie– nume prenume 

student” 

 

 

Notarea se va face dupa urmatoarea grila: 

https://scholar.google.ro/
https://scholar.google.ro/
http://google.ro/
http://libgen.is/
mailto:mihalcea.alexandru@yahoo.com


1. Respectarea normelor APA de scriere si citare. 1 punct 

2. Articole sa fie relevante pentru tema si sa fie stiintifice. Informatiile preluate din articole sa fie 

corespunzator indicate  (prin trimiteri bibliografice) in textul documentarii.  1 punct pe articol x5: 

total 5 puncte* 

3. Integrarea cooerenta si pertinenta a informatiilor din articole. 1, 5 puncte 

4. Limbaj de specialitate, nu colocvial. 1,5 puncte 

5. 1 punct din oficiu 

*daca trimiterile bibliografice nu apar corespunzator in text,, acolo unde am pus informatia din 

fiecare articol, chiar daca la capitolul Bibliografie avem articole stiintifice pertinente, nu se va 

obtine punctajul 


