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REZUMAT
Teza de faţă sintetizează principalele direcţii de cercetare pe care le-am abordat în
perioada de după 2007, anul susţinerii doctoratului, şi prezintă cele mai relevante rezultate
ştiinţifice obţinute. De asemenea, ea include o secţiune vizând planurile de carieră pe următoarea
perioadă.
Temele de cercetare pe care le-am abordat pot fi grupate în câteva direcţii majore. În
primul rând, aria generală în care se încadrează majoritatea studiilor desfăşurate este cea a
interacţiunilor dintre procesele cognitive şi fenomenele emoţionale. Această preocupare generală
s-a concretizat în teme de cercetare variate; pe de o parte, am abordat la nivel fundamental
anumite aspecte ale acestei interacţiuni. Primul dintre studiile incluse în această teză ilustrează
această abordare, el vizând modulaţiile intensităţii emoţiei sub impactul stimulilor cu încărcătură
afectivă incompatibilă cu ea în funcţie de un parametru cognitiv al contactului cu aceşti stimuli,
şi anume fluenţa cognitivă cu care ei sunt procesaţi.
Pe de altă parte, am fost interesat şi de modul în care procesele cognitive şi fenomenele
emoţionale interacţionează în arii psihologice specifice, iar teza grupează o serie de rezultate
ştiinţifice reprezentative pe câteva astfel de arii. Prima este cea a psihologiei corpului, temă
generală pe care lista mea de publicaţii include atât două sinteze cu privire la modul în care
corpul uman este abordat în studiile empirice psihologice şi de factură culturalistă, cât şi
cercetări proprii vizând aspecte particulare ale relaţiei psihologice cu corpul. Unul dintre aceste
aspecte sau sub-teme este cel al psihologiei intenţiei donării de organe, ilustrat în teză prin cel
de-al doilea articol inclus aici, ce prezintă o cercetare cu privire la factorii de ordin cognitiv, cu
ancorare emoţională, ai reticenţei faţă de donarea de organe după deces. O altă publicaţie
ilustrativă pentru acest domeniu specific, şi ea inclusă în teză, vizează un alt plan important al
atitudinilor, intenţiilor şi deciziilor cu privire la donare, şi anume cel al modului în care
transplantul de organe este reprezentat în mass-media. Celelalte sub-teme asociate psihologiei
corpului pe care le-am abordat sunt psihologia frumuseţii şi cea a sănătăţii; în această ultimă
privinţă, am inclus un studiu focalizat pe interacţiunea dintre anxietate şi percepţiile bolii în
cazul unui grup specific de bolnavi – cei suferind de afecţiuni cardiace.

O a doua arie specifică de urmărire a interacţiunilor dintre cogniţie şi emoţie este cea a
psihologiei moralităţii. Judecăţile şi deciziile umane nu derivă doar din analiza cognitivă a
argumentelor disponibile, ci sunt influenţate considerabil de stările emoţionale trăite în acel
moment. Tema de cercetare asupra căreia m-am focalizat în ultima perioadă, împreună cu
membrii echipei unui proiect finanţat de UEFISCDI, este cea a influenţelor pe care le poate avea
reglarea emoţională în acest context, urmărind îndeosebi amplificarea contaminării acestor
judecăţi şi decizii sub impactul suprimării experienţiale şi expresive.
O altă preocupare majoră de cercetare a fost elaborarea de instrumente de evaluare a unor
trăsături specifice de personalitate. Ea este ilustrată în teză prin două studii publicate în reviste cu
factor de impact; primul descrie cercetările desfăşurate pentru construcţia şi validarea unui nou
instrument de evaluare a persistenţei motivaţionale. Cel de-al doilea vizează procesul de adaptare
în context românesc a unui instrument utilizat pe scală largă în vederea evaluării stilului de
conducere auto, proces ce a condus la includerea unui nou factor, specific contextului nostru, în
structura factorială a instrumentului, şi anume cel al încălcării normelor de trafic percepute ca
iraţionale. Psihologia traficului reprezintă o arie de cercetare în care lista mea de publicaţii
include mai multe studii realizate în ultimii ani, şi în acest timp una importantă pentru planurile
de cercetare viitoare.
În finalul acestei prime secţiuni, teza descrie pe scurt studiile realizate într-un alt domeniu
specific, cel al psihologiei educaţiei.
Planurile de carieră pe următoarea perioadă, incluse în cea de-a doua secţiune, descriu
intenţiile mele de dezvoltare în direcţii specifice a preocupărilor majore descrise anterior, dar şi
dimensiunea didactică a carierei. Din punctul de vedere al cercetării, am în vedere elaborarea de
noi studii asupra aspectelor fundamentale ale interacţiunile dintre fenomenele cognitive şi cele
emoţionale, ca şi în domenii în care acestea sunt asociate unui referenţial specific. Primul este cel
al psihologiei moralităţii, privinţă în care planul meu include nu doar finalizarea studiilor
empirice cuprinse în proiectul aflat în derulare – descrise în pe larg în această secţiune a tezei -,
ci şi iniţierea unor noi linii de cercetare care să extindă preocupările de moment. Intenţionez, de
asemenea, continuarea cercetărilor asupra unor aspecte specifice ale relaţiei cu corpul, ca şi a
celor din aria psihologiei comportamentului conducătorului auto. Pe linie didactică, îmi propun
actualizarea permanentă şi creşterea calităţii activităţilor didactice pe care le desfăşor.

