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DIRECŢII DE DEZVOLTARE A CERCETĂRII DE LABORATOR ŞI TEREN IN
PSIHOLOGIA EXPERIMENTALĂ, PSIHOLOGIA MUNCII ŞI PSIHOLOGIA
TRANSPORTURILOR

TEZA DE ABILITARE
REZUMAT

Această teză de abilitare urmăreşte evidenţierea evoluţiei din punct de vedere profesional,
academic, ştiinţific şi didactic după conferirea titlului de doctor în psihologie prezentând
rezultatele profesionale, academic şi ştiinţifice cu trimiteri la sursele publicate şi prezentarea pe
scurt a rezultatelor obţinute. Prezentarea este organizată, cronologic atât ca evenimente dar şi
clasificare pe tematici ştiintifice abordate. In ultima parte este prezentat planul de dezvoltare
profesională, ştiinţifică şi de tehnici de predare inovatoare centrate pe predarea activă şi simulări.
Incepând cu anul 2010 carieara mea profesională a evoluat pe două planuri, pe primul
plan în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti unde am
trecut prin treptele didactice de promovare de la preparator şi asistent universitar până la
conferenţiar universitar în toamna anului 2013. De asemenea, în urma înfiinţării Laboratorului de
Psihologia Muncii şi Transporturilor în anul 2008, fiind membru co-fondator şi în urma
demarării proiectului de colaborare cu firma de testare psihologică Schuhfried, Austria şi având
ca rezultat publicarea a zeci de articole ştiinţifice experimentale de laborator şi de teren, am fost
numită coordonatorul laboratorului în anul 2011. Datorită aplicabilităţii acestor teste psihologice
în psihologia muncii, transporturilor, educaţională şi experimentală am putut să dezvolt atât
cercetări cât şi cărţi, folosite de studenţi, masteranzi, doctoranzi şi psihologi practicieni sau în
supervizare. Astfel, cel de-al doilea plan de evoluţie profesională a fost reprezentat de
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schimbarea consecutivă a treptelor de specializare ca şi psiholog în psihologia muncii,
transporturilor şi serviciilor, comportamentul simulat, psihologie educaţională şi psihologie
clinică şi terapii cognitive comportamentale în urma abosolvirii unui master de specialitate.
Interesul meu a fost strict de a evolua profesional pe aceste domenii specifice psihologilor
practicieni pentru a îmi fi facilitată realizarea cercetărilor experimentale atât în laborator cât şi pe
teren. In acest sens, am avut şi am şansa să lucrez în continuare cu instrumentul biofeedback în
diferite designuri de cercetare prezentate în lucrarea de faţă precum şi cu poligraful. Dezvoltarea
ştiinţifică pe dimensiunea psihologiei experimentale a fost completată cu publicaţii care măsoară
efectele zgomotului asupra timpului de reacţie şi atenţie, studii experimentale care vizează
percepţia vizuală subliminală, studii care identifică diferenţe de gen şi vârstă asupra timpului de
reacţie, memoriei vizuale de scurtă durată, atenţiei la detalii, raţionamentului inductiv şi a
reactivităţii la stimuli multipli.
Un loc aparte îl reprezintă studiile care investighează reactivitatea fiziologică a
participanţilor aflaţi în diferite situaţii cu stimuli vizuali şi auditivi agresivi sau nonagresivi
urmărind verificarea modelului expunerii la violenţa din mass-media al lui Carnagey, Anderson
& Bushman (2007). Efectuarea unui stagiu de postdoctorat pe teme de psihologie experimentală
aplicată în studiul reactivităţii fiziologice a tinerilor dar şi privind procesele cognitive, atenţia,
percepţia vizuală mi-a conferit experienţa necesară coordonării şi publicării împreună cu
studenţii coordonaţi a unor cercetări experimentale de laborator şi teren novatoare. Definirea mea
ca cercetator şi cadrul didactic a căpătat valoare în stagiul de o lună la Universitatea din Leipzig,
Institutul de Psihologie unde am avut posibilitatea de a interacţiona cu cercetători remarcabili, şi
de a câştiga experienţă în efectuarea designurilor experimentale în studiul atenţiei prin măsurarea
undelor cerebrale cu ajutorul EEG-ului. Odată cu finalizarea studiilor de postdoctorat am fost
motivată să finalizez şi studii experimentale aplicate în psihologia muncii şi transporturilor şi să
public primul volum al “Tratatului de psihologia muncii” la Editura trei, editură de prestigiu,
renume şi valoare ridicată în România. Ca urmare a colaborării cu firma Schuhfried GmbH,
Austria şi a prezentării unor studii şi cercetări în ţări precum: Singapore, Macau, Bangkok,
Hongkog, Maldives perspectiva multiculturală a psihologiei experimentale în aceste ţări m-au
determinat să finalizez încă două cărţi, o carte de “Psihologie experimentală” şi o carte de
“Psihologia transporturilor” urmate de extinderea pe cercetări care măsoară stări modificat de
conştiinţă şi realaxare atât în mediu de laborator cât şi în mediul real la locul de muncă, în trafic,
etc. Datorită diversităţii culturale întâlnite intrresul meu trece încet de la studii de diferenţe de
gen şi vârstă către diferenţe culturale privind anumite constructe măsurabile precum:
comportamentul în traficul rutier, comportament organizaţional, etc
Planul de devoltare prezentat în continuarea evoluţiei profesionale şi ştiinţifice este
focusat mai întâi pe continuarea direcţiilor în cercetare, publicarea în reviste cu vizibilitate
internaţional şi cu prestigiu ridicat, publicarea în continuare a unor cărţi şi capitole în volume,
participarea în comitele ştiinţifice şi de coordonare la Conferinţe Naţionale şi Internaţionale din
ţară şi la nivel international, participarea cu lucrări pe secţiuni, prezentarea de postere, etc
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Un alt rol pe care mi-l doresc este de stimulator al studenţilor şi masteranzilor de a face cercetare
experimentală şi de a participa la conferinţe internaţionale şi naţionale.
Ca şi metode inovatoare de predare mi-am ales o combinaţie din prelegeri cu exemple
practice, jocuri de rol, scenarii şi simulări pentru ca informaţia teoretică să fie însuşită
corespunzător de aceştia.
O altă direcţie de cercetare şi creştere a vizibilităţii internaţionale o reprezintă câştigarea
de proiecte de cercetare sau cercetare-dezvoltare ce vor duce la creşterea publicaţiilor
internaţioale, finanţarea laboratorului de psihologia muncii şi transporturilor dar şi o provocare
deschisă pentru comunicare şi schimb de informaţii.
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