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STRUCTURA PROIECTULUI / REFERATULUI PENTRU ADMITEREA 

LA PROGRAMUL MASTERAL PSIHOLOGIA SĂNĂTĂȚII PUBLICE ȘI CLINICE 
organizat de DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE 

 
Pentru examenul de admitere la acest program masteral este necesară redactarea un proiect de 
cercetare SAU a unui referat pe o temă la alegere, din cele subsumate domeniului Psihologiei 
Sănătății Publice și Clinice. Proiectul de cercetare sau referatul va fi adus la interviu în format 
printat, pe hârtie A4, și va constitui o bază pentru discuțiile între candidat și comisie. Deși nu există 
o limită referitoare la numărul de pagini, recomandăm candidaților să nu depăsească 5 pagini cu 
caractere Times New Roman, la 1.5 rânduri. Indiferent de opțiunea dumneavoastră (proiect de 
cercetare sau referat), vă rugăm să consultați structura detaliată mai jos pentru fiecare din cele două 
tipuri de documente. 

Structura proiectului de cercetare: 
Proiectul include un plan de cercetare, fără să fie necesară colectarea de date de la participanți. 
Conţinutul acestui proiect va include următoarele: 
I. Titlul proiectului  
II.  Rezumat al proiectului (maxim 250 de cuvinte) 
III.  Obiectivul general al proiectului 
IV. Descrierea proiectului cuprinzând  

- Fundamentarea teoretică  
- Obiectivele si ipotezele de cercetare  
- Planul (designul) de cercetare:  tip de design, variabilele şi operaţionalizarea lor, 

participanţi, instrumente de măsurare, procedură  
- Rezultatele anticipate  
- Aplicaţii şi implicaţii posibile (teoretice, metodologice, practice unde este cazul)  

V. Bibliografie 

Structura referatului: 
Daca optați pentru un referat, este bine să fie aleasă o temă particulară în relație explicită cu 
obiectivele programului masteral care să fie apoi supusă unei dezbateri/analize critice. În fapt, 
referatul va fi o analiză actualizată/critică asupra unei/unor probleme relevante în raport cu 
tematica programului masteral. Sunt bine venite referatele centrate pe abordări interdisciplinare 
(interdomenii). 
Conţinutul referatului va include următoarele: 
I. Titlul  
II. Rezumat al referatului (maxim 250 de cuvinte)  
III. Obiectivul referatului  
IV. Coţinutul/ textul principal al referatului  
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V. Bibliografie 
 
Tematică (orientativă) pentru elaborarea proiectului/referatului: 

 Sănătate, stare de bine şi calitatea vieţii 

 Rolul cogniţiilor în sănătate (stimă de sine, autoeficacitate, control, otimism, sentiment de 
coerenţă, reprezentarea bolii)  

 Rolul emoţiilor (pozitive/negative) în sănătate şi boală  

 Rolul comportamentului în sănătate (fumat, abuz alcool, uz droguri, alimentaţie, exerciţiu 
fizic, comportament sexual, etc.)  

 Stresul şi riscul pentru boală; coping la stres, managementul stresului  

 Suport social, capital social, inegalitate socială şi sănătate/boală  

 Teorii şi modele de promovare a sănătăţii sau de intervenţie în modificarea factorilor de risc 
pentru boli  

 Psiho-cardiologie  

 Psiho-oncologie  

 Psihoneuroimunologie  

 Sănătatea reproducerii  

 Dimensiunile psihice ale diagnosticului medical, spitalizării, intervenţiei chirurgicale 

 Transplantul de organe  

 Consiliere genetică  

 Alte teme relevante domeniului  
 
Bibliografie (orientativă) pentru elaborarea referatului sau proiectului: 

 Băban, A.(2014) Psihologia sănătăţii, support de curs electronic. 

 Băban, A. (1999). Stres şi Personalitate. Cluj: Editura Presa Universitară Clujeană.  

 Băban, A. (2009 sau 2001) Consiliere educationala. Cluj: Ed. ASCR. 

 Băban, A & Crăciun, C. (2007) Changing Health-Risk Behaviors: a Review of Theory and 
Evidence-Based Interventions in Health Psychology. Journal of Cognitive and Behavioral 
Psychoterapies, 7(1), 45-66. 

 Miclea, M. (1997) Stres şi apărare psihică. Cluj: Editura Presa Universitară Clujeană. 

 David, D. (2006). Psihologie clinică şi psihoterapie. Fundamente, Ed. Polirom, Iaşi. 
 
Manuale de psihologia sănătăţii sau articole relevante pentru domeniu (de ex.): 
 

 Bloom, B. (1988). Health Psychology: a psychosocial perspective. New Jersey: Prentice 
Hall Bunton, R. and MacDonald, G. (1992) Health Promotion: Disciplines and Diversity. 
Routledge. 

 Friedman, H. and DiMatteo, M. (1989). Health Psychology. New Jersey: Prentice Hall 
Gatchel, R. Et all. (1989) Introduction to health psychology.New York: McGraw-Hill. 
Kaplan, R., Sallis, J. and Patterson, T. (1993) Health and Human Behavior. New York: 

      McGraw-Hill. 

 Pitts, M. and Phillips, K. (1991). The psychology of health. London : Routledge. Sarafino 
E.P. (1990) Health Psychology. Biopsychosocial Interactions. New York: John Wiley & 
Sons. 

 Sheridan, C. and Radmacher, S. (1992). Health Psychology:Challenging the Biomedical 
Model. New York : Wiley. 

 


