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Teza mea de abilitare, intitulată „Integrarea practicii bazate pe dovezi în 

dezvoltarea psihologiei clinice din România”, însumează o parte din activitatea de 
cercetare pe care am desfăşurat-o la Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin 
Rădulescu Motru” al Academiei Române, după susținerea tezei de doctorat în 
psihologie.  

Prima parte a tezei este dedicată prezentării realizărilor științifice proprii, 
cuprinse în: nouă articole in extenso în reviste cotate ISI, din care patru articole în 
reviste cotate ISI pentru care se calculează factor de impact și scor de influență; trei 
cărți publicate ca unic autor; o carte în calitate de coautor; patru cărți coordonate; un 
curs pentru studenții de la ciclul de studii aprofundate; 35 de capitole de carte și peste 
30 de articole în reviste BDI.  

Consider că prin studiile pe care le-am realizat am adus o contribuţie ştiinţifică 
în două domenii importante ale cercetării psihologice: psihologie clinică 
(psihopatologie) și psihologia personalității. În plan didactic am fost interesată de 
psihologia educației. 

În aria psihologiei clinice, interesele mele au vizat cercetarea tulburării 
depresive majore și a depresiei asociate cu diverse comorbidități somatice sau 
psihiatrice. Am realizat studii moderne care au integrat practica bazată pe dovezi de 
cercetare în luarea deciziei medicale privitoare la pacient și în efectuarea 
intervențiilor specifice.  

La sfârşitul anului 2015, lucrarea „Tulburarea depresivă – Noi direcții de 

cercetare”, Editura Academiei Române, 2013, pe care am coordonat-o împreună cu 
dr. A.M. Ciobanu, medic psihiatru, a fost distinsă cu premiul Academiei Române 
„Constantin Rădulescu Motru”. 

Echipele de cercetare clinică au fost unele interdisciplinare (psiholog și medici 
cu variate specializări – psihiatrie, neurochirurgie, chirurgie generală, 
anatomopatologie, neurologie, ORL), fiecare specialist aducând plusvaloare studiilor. 
M-am axat, totodată, pe abordarea clinică a disfuncțiilor sexuale feminine şi a 
tulburărilor de personalitate, împreună cu o echipă de tineri medici psihiatri, rezultatul 
eforturilor noastre fiind publicarea unor cărți în Germania. Prin alte studii am urmărit 
înţelegerea comportamentelor adictive ale prezentului (dependenţa de noile tehnologii 
informaționale și de comunicații) și a noilor psihopatologii sociale (rolul factorilor 
socio-economici în etiologia tulburărilor psihice). Am avut în vedere, de asemenea: 
eșecul social al pacienților psihiatrici, riscul de recidivă al infractorilor cu 
personalități dezadaptative și explorarea noilor paradigme vizând incluziunea socială 
a acestor persoane.  

În aria psihologiei personalității, am realizat profilul personologic al 
jurnalistului profesionist și al muzicianului. Tot în această secțiune a psihologiei am 
evidenţiat factorii psihologici de risc ai tulburărilor de personalitate și ai insecurității 
rutiere.  

În plan didactic, m-am aplecat asupra psihologiei educaţiei, disciplină pe care 
o predau studenților începând din anul 2006. Domeniile mele de interes au fost: 
utilizarea calculatoarelor în școli, promovarea tehnicilor de învățare eficientă (studiul 
motivației) și consilierea educațională (problemele de viaţă ale adolescenţilor, violenţa 
școlară și alegerea carierei). 

În cea de-a doua parte a tezei îmi prezint obiectivele cu privire la dezvoltarea 
academică, din punct de vedere didactic și al cercetării. Unul dintre acestea este 



ambiţiosul proiect cross-cultural privind dependența tinerilor de rețeaua de socializare 
Facebook, la care participă 11 țări și în care am rolul de coordonator pentru România.  
Un prim articol ISI rezultat din această cercetare („An international perspective on 

Facebook intrusion”) a fost acceptat deja spre publicare în Psychiatry Research (IF 
2,46). Menționez, tot în această parte a tezei, trei dintre viitoarele mele studii, care 
includ abordări practice (evaluarea afectării funcției cognitive la copiii cu boli 
neurologice și a psihopatologiei asociate unor boli somatice rare) și metodologice 
(examinarea dilemelor etice ale utilizării testelor de inteligență în practică și în 
cercetare).  

Promovarea cercetării de psihologie clinică bazate pe dovezi reprezintă, 
așadar, o continuare a intereselor mele trecute și actuale. Scopul meu va fi publicarea 
de articole în jurnale internaționale. Voi participa, de asemenea, la elaborarea unui nou 
tratat de psihopatologie și psihologie clinică. Îmi propun să contribui astfel la o mai 
bună vizibilitate externă a studiilor românești, care poate asigura fonduri de cercetare.  
 

 
 


