
48

CZU 050:159.9

DIMENSIUNEA  ŞTIINŢIFICĂ A REVISTEI  DE PSIHOLOGIE (1955-2018)
                                                                                                                                                                                          

SCIENTIFIC DIMENSION OF THE REVIEW OF PSYCHOLOGY (1955-2018)

Elena CRISTIAN,  Svetlana CECAN

Abstract: The study aims to give an overview of the Review of Psychology, edited by the 
Romanian Academy since 1955 until now. The journal is available for consultation at 
the Library of the Department of Psychology, at the Library of the Romanian Academy, 
at other libraries, as well as in electronic libraries and international databases accessible 
online. Also, the Psychology magazine can be consulted at SL USARB since 1956.
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Într-o lume în care zilnic se tipăresc reviste în zeci de mii de exemplare vizând o 
multitudine de domenii, fiecare având grupuri ţintă de cititori, ne întrebăm din ce în 
ce mai mult: care este influenţa şi rolul acestor reviste în viaţa societăţii, în formarea 
acesteia? ce impact pot avea toate acestea asupra psihicului uman? cercetările din 
domeniul psihologiei, sunt reprezentate prin senzaţii proprii, imagini, fenomene ale 
memoriei, gândirii, vorbirii, voinţei, imaginaţiei, motivelor, necesităţilor, emoţiilor şi 
sentimentelor, fiind de mare valoare şi păstrându-şi importanţa de-a lungul anilor, 
având asemenea caracteristici, cum ar fi: calitatea, ordinea, echilibrul, claritatea, etc. 
Publicaţiile seriale la psihologie conţin un material vast şi complex, acoperind toată 
aria de compartimente, teme, subteme, studiate la disciplina Psihologie, prevăzute  în  
planurile de studii din învăţământul superior. 

Revista de Psihologie a Academiei Române (www.
ear.ro) apare fără întrerupere din anul  1955, de trei ori 
pe an. Director fondator:  Mihai Ralea, doctor, eseist, fi-
losof, psiholog, sociolog, diplomat, corporatist-mar- 
xist, profesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din 
Iaşi, membru titular al Academiei Române. Primul Comi-
tet de redacţie: redactor responsabil, pr. univ. Al. Roșca 
(Cluj), pr. univ. V. Pavelcu (Iași), conf. univ. P. Popescu-Ne-
veanu,  conf. univ. I.N. Bălănescu, conf. univ. dr. I. Iancu, 
conf. univ. Gh. Zapan, E. Fischbein, T. Dobrin, C. Botez, T. 
Cazacu, U. Schiopu, Sen Alexandru și A. Tucicov, secretari 
de redacţie.

Preşedintele actual al revistei este Academicianul, 
Alexandru Surdu, directorul Institutului de Filosofie şi 
Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române. Redactor-şef: dr. 
Doina-Ştefana Săucan. Redactori-şefi adjuncţi: Ruxandra Gherghinescu  (Institutul 
de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”), Elena Stănculescu (Universitatea din 
Bucureşti). Colegiul de redacţie este reprezentat de Membri, Membrii de Onoare, 
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Comitetul Ştiințific Internațional, Comitetul de Lectura, Colectivul redacţional.
Revista de Psihologie a Academiei Române pub-

lică articole în limba română cât şi în alte limbi de circu-
laţie internaţională, de preferinţă limba engleză. Sumarul 
revistei este în limba română, engleză şi rusă. Cuprinsul 
are diverse rubrici: Teoria şi istoria psihologiei, Psiholo-
gia copilului şi psihologia pedagogică, Studii şi cercetări, 
Viaţa ştiinţifică, Critică şi bibliografie, Problemele predă-
rii psihologiei în şcoală, Cronică, Lecţii şi consultaţii, Is-
toria psihologiei, Abordări teoretice şi practic-aplicative, 
Critică şi bibliografie, Contribuţii metodologice, Puncte 
de vedere, Index alfabetic, este atrăgător pentru cercetă-                                                                                                                           
tori, studenţi, profesor. Este un cuprins variat,  nestator-
nic.

Revista include şi informaţii din psihologia aplicată, psihologia dezvoltării, psi-
hologia educaţiei, psihologia clinică, psihocorecţie şi psihoterapie, cercetări, sondaje, 
recomandări, sfaturi pentru părinţi, despre savanţii din Moldova şi despre realizările 
din psihologia aplicată, publicaţii noi etc.

Realizările cercetătorilor din Republica Moldova în domeniul psihologiei sunt 
oglindite prin articolele lui Mitrofan, Gabriela (Universitatea „Ion Creangă” Chişinău), 
Autoreglarea conduitei emoţionale la sportivi (nr. 1-2, 2005) şi Bolboceanu, Aglaida (In-
stitutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău) între anii 1983-1993 a activat ca confer. dr. la 
catedra Psihologie Generală şi Preşcolară la USARB, Dezvoltare cognitivă şi comunicare 
în preadolescenţă (nr. 3- 4, 2004). Ulterior: dr. hab. şt. psihologice.

În colecţiile BŞ USARB, Revista de Psihologie este abonată din anul 1956 până în 
prezent şi este  pasibilă descrierii analitice ceea ce permite căutarea a peste 500 titluri 
articole în catalogul electronic. Această publicaţie  este solicitată de studenţii şi 
cadrele didactico-ştiinţifice de la toate facultăţile universităţii în vederea  pregătirii   
pentru  studii, cercetări, cel mai frecvent  fiind  solicitată de studenţii de la Facultatea
de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. 

Revista de Psihologie este indexată în bazele de date: PsycINFO, INDEX 
COPERNICUS International, ERIH PLUS, EBSCOhost, ROAD, OAJI.net, NewJour, Google 
Academic. Indexarea confirmă gradul ştiinţific înalt al articolelor ce prevede actualitate, 
elemente teoretice şi experimentale importante, noi, originale şi recunoscute ca fiind 
valoroase în domeniul psihologiei.

Menţionăm studiile  psihologice ale marilor specialişti de la înfiinţarea revistei 
şi până în prezent: 

• C. Rădulescu-Motru. I. P. Pavlov şi problema metodei experimentale în 
psihologie (nr. 1-2, 1956)

• U. Şchiopu. Congresul internaţional de psihologie  de la Bruxelles  (nr. 4, 
1957)

• P. Pufan. Cercetări cu privire la reprezentările copiilor preşcolari (nr. 4, 1958)
• M. Golu. Problema acţiunilor mintale în psihologia sovietică (nr. 1, 1961)
• V. A. Artemov. Problemele fundamentale ale psihologiei actuale a învăţării 

limbilor străine (nr. 1, 1967)
• T. Kulcsar. Teorie şi metode în cunoaşterea inteligenţei (nr. 4, 1973)
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•  Psiholingvistica: O ştiinţă cu conexiuni multidisciplinare – al 4-lea Congres 
Internaţional al ISAPL (Societatea Internaţională de Psiholingvistică 
Aplicată), Bolonia 23-27 iunie 1994 (Andrei Bantaş – Universitatea de Sibiu) 
(nr. 1, 1995)

• C. Popovici. Metaforă şi comunicare în psihoterapie (nr. 1-2, 1998)
• C. Rada. Percepţia tinerilor cu privire la unele abateri de la conduita de rol 

material (nr. 3-4, 2004)
• Ş. Vlăduţescu. „L'universalite” de la manipulation (nr. 1-2, 2007)
• F. Enăchescu. Reprezentanţi ai teoriei bioconstituţionale a personalităţii (nr. 

1, 2011)
• D. I. Craşovan. Gender differences in the context of psychological defense 

mechanism – Romanian version of DSQ 60 (nr.1, 2014)
• M. Ş. Hriţcu. Noi abordări şi tendinţe în practicile educaţionale pentru copiii 

cu deficienţă mintală  (nr. 4, 2017)

Revista de psihologie valorifică şi lansează studii, cercetări originale şi contribuţii 
ştiinţifice româneşti şi internaţionale în domeniul dezvoltării psihologie şi tangente 
domeniilor lor. Promovează valorile spiritualităţii, libertăţii, creativităţii, toleranţei, 
eficienţei şi responsabilităţii individuale şi colective. Susţine eforturile de practicare a 
unei psihologii ecologice şi transformatoare, în scopul optimizării condiţiei umane şi 
a stării de sănătate. Promovează cercetările moderne în domeniul clinic şi extraclinic, 
al recuperării şi prevenţiei disfuncţiilor şi maladiilor psihice şi psihosomatice. De 
asemenea, sprijină integrarea şi adaptarea psihosocială, armonizarea şi dinamizarea 
procesului de evoluţie colectivă. Se adresează specialiştilor din domeniile de orientare 
umanistă (psihologie, psihoterapie, consiliere, medicină, asistenţă socială, sociologie, 
psihopedagogie specială), precum şi tuturor celor interesaţi de dinamicile sănătăţii, 
dezvoltării, educaţiei experienţiale şi transformării umane. Revista este deschisă spre 
publicare specialiştilor din întreaga lume. 
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