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BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE - LUCRAREA SCRISĂ
1. Parametric şi neparametric în prelucrarea datelor. - Total 4.5 puncte

1.1.

Coeficientul de corelaţie definiţie si scopul in care se utilizeaza corelatia ;
explicati/exemplificaţi semnificaţiile tipurilor de corelaţii; 1 punct

1.2.

Ipoteza : definiţie, explicaţi/exemplificaţi cu două tipuri de ipoteze : ipoteza
unidirecţională şi bidirecţională ; 0.5 puncte

1.3.

Modalităţi de testare a diferenţelor între grupuri sau categorii de raspunsuri
(diferenţe de frecvenţă, diferenţe de medii, tehnici – analiza dispersională sau de
varianta - ANOVA – cand se compara mai mult de 2 grupuri de subiecti) ; 1 punct

1.4.

Analiza factorială definiţie si scopul in care se utilizeaza analiza factoriala,
tipuri de analiză factoriala (definitii si exemple) (analiza factoriala exploratorie –
care urmareste stabilirea unui numar de factori comuni pentru un set dat de
variabile si identificarea naturii psihologice a acestora, analiza factoriala
confirmatorie – care testeaza ipotezele legate de gradul de adecvare a solutiilor
obtinute in urma analizei exploratorii).- 1 punct

1.5.

Regresia definiti, scopuri in care se utilizeaza regresia ; tipuri de regresie –
definiti si exemplificati (isi propune predictia cit mai exacta a performantelor in
viitor pe baza unor indicatori din prezent sau din trecut, Tipuri ş in scop predictiv
(variabila dependenta si ndependenta), in scop explicativ (variabila predictiva si
variabila criteriu) Regresie liniara (1 predictor) si refresie multilineara (n
predictori) . 1 punct

2. Dezvoltare şi funcţionare cognitivă şi socio-emoţională conform teoriei cognitiv-

motivational-relationale (Lazarus, 1991) - Total 4.5 puncte
2.1.

Principiile teoriei cognitive-motivaţional-relaţionale (sistemic, procesualstructural, specificităţii, emotional, semnificatiei relationale) 1 punct

2.2.

Cognitie si emotie (rolul cogniţiei in cadrul procesului emotional: functional si
temporar; conţinuturi cognitive; generarea semnificatiilor). Functia adaptativa
a evaluarii (evaluarea primara, evaluarea secundara ; evaluare si stress -

importanta factorilor de mediu si/versus trasaturi de personalitate) ;
evaluarea ca proces si ca stil individual ; evaluari situaţionale versus evaluari
generale ; componente primare si secundare ale evaluarii. - 3.5 puncte

+ 1 punct din oficiu = 10 puncte.

Nota minimă de promovare la lucrarea scrisă este 8 (opt).
Nota minimă de promovare la proba orală este 8 (opt).
Nota minimă de promovare la susţinerea proiectului de cercetare este 8 (opt).
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