
 

 
 

Studenții interesați de Laboratorul de Științe Cognitive Clinice trebuie să redacteze o propunere de 

cercetare din sfera științelor cognitive, cognitiv-clinice, economie comportamentală, optimizare 

comportamentală. Pentru mai multe informații cu privire la activitatea desfășurată, vă recomandăm să 

vizitați website-ul laboratorului - http://laboratorstiintecognitiveclinice.ro/ - și pagina de Facebook 

https://www.facebook.com/StiinteCognitiveCliniceUB/  

 

 

Cerințe de redactare: Proiectul de cercetare trebuie conțină maxim 3 pagini, font Times New Roman 12, 

spațiere 1.5 

 
Structură: 

 

 Titlul propunerii de cercetare



 Argumentarea teoretică [maxim 3 pagini] - trebuie conțină următoarele:





- Introducerea tematicii studiate; 

 

- Sintetizarea cercetărilor cheie derulate pe tematica propusă; 

 

- Identificarea unor lacune în teorie și/sau în cercetările de până acum; 

 

- Menționarea modului în care cercetarea actuală completează lacunele din literatură; 

 

- Obiectivul/ele și ipoteza/ele propunerii de cercetare. 

 

Ideea de cercetare trebuie să fie aplicabilă în cel mult un an de zile. 
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Standarde de calitate: 

 

- Dacă tematica este de actualitate şi este din sfera științelor cognitive, cognitiv-clinice, economie 

comportamentală, optimizare comportamentală. 

 

- Calitatea documentării (este nevoie de citare în text, nu este nevoie de bibliografie la finalul 

documentului) 

 

- Noutatea și originalitatea tematicii de cercetare 

 

- Adecvarea ipotezelor de cercetare 

 

Recomandăm documentarea în jurnale ISI- Web of Science de calitate. Un exemplu sunt cele din lista de 

mai jos, dar căutarea nu trebuie limitată la acestea: 

 

http://www.journals.elsevier.com/clinical-psychology-review/; http://www.apa.org/pubs/journals/bul/; 

http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications#cps;  

http://www.journals.elsevier.com/behaviour-research-and-therapy/;  

http://www.journals.elsevier.com/behavior-therapy/; 

http://www.tandfonline.com/loi/pcem20#.Vrduevl97IU; 

http://www.springer.com/medicine/journal/10608; 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13646613. 
 
 

Locuri disponibile 6. Nu acceptăm contestații. 
 
Adresa de email pe care pot fi trimise proiectele: labstiintecognitiveclinice@gmail.com 

 

Termen limită: Propunerile de cercetare, împreună cu CV-urile candidaților, vor fi trimise până la data 

de 16.12.2017. 

 

Criteriul de departajare: CV-ul candidatului și interviu pe baza intereselor de cercetare. Interviul va fi 

programat în intervalul 18-19.12. 2017). Veți fi contactați pe email pentru programarea interviului. 

 

Pentru întrebări ne puteți scrie tot pe adresa labstiintecognitiveclinice@gmail.com 

 

Succes! 
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