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Întrebări

• Când căutăm pe net informații, ce tip de cunoaștere vom întâlni?

• De exemplu, care sunt beneficiile, riscurile și dozele optime pentru vitamina C?
• Texte promoționale, reclame – de la farmacii, companii farmaceutice

• Primul rezultat de pe căutarea pe Google în română pentru „beneficiile vitaminei C” este secom.ro, deci 
o reclamă

• Wikipedia – preferabil paginile în limba engleză!
• Bloguri, opinii
• Jurnalism documentar
• Rapoarte ale organizațiilor de experți
• Articole științifice – mai ales medicale
• Articole științifice de sinteză: meta-analize, sinteze sistematice

• Vezi, de exemplu: Hemilä, H., & Chalker, E. (2013). Vitamin C for preventing and treating the common 
cold. Cochrane database of systematic reviews, (1)

• Valoarea lor diferă!

https://www.secom.ro/articles/vitamina-c-beneficii-doza-recomandata-si-contraindicatii
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminC-HealthProfessional/
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD000980.pub4/full


Piramida 
cunoașterii

• Metafora piramidei a fost aplicată 
mai ales în științele biomedicale

• The pyramid of evidence

Sursă:Walden University Library, Levels of 
evidence pyramid. Online:
https://academicguides.waldenu.edu/libr
ary/healthevidence/evidencepyramid

https://academicguides.waldenu.edu/library/healthevidence/evidencepyramid
https://academicguides.waldenu.edu/library/healthevidence/evidencepyramid


Piramida cunoașterii generalizată

• Putem extinde reprezentarea piramidală pentru a înțelege diferite tipuri de 
cunoaștere, non-științifică și științifică, în orice domeniu

• Putem astfel evalua credibilitatea informației pe care o găsim pe internet
• De exemplu, Wikipedia în limba engleză este mult mai credibilă decât o reclamă, 

chiar dacă Google search ne oferă mai întâi un link la un text comercial sau la un 
blog!

• Vezi articolul: Jemielniak, D. and Aibar, E., 2016. Bridging the gap between Wikipedia 
and Academia. Journal of the Association for Information Science and 
Technology, 67(7), pp.1773-1776. (acces liber)
• Vezi și pagina Reliability of Wikipedia de pe Wikipedia – inclusiv studiile citate: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_of_Wikipedia

• O propunere de piramidă a cunoașterii:

https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/asi.23691?casa_token=UidcEfRDwvYAAAAA%3A6E1ZLw6VLcu6TC07bJM6X3UHaQs2zIXi9HkGUvsmco2ltBNxcSYDtsPdd1PfZQxFEZHEbFZRLb3HGgc
https://en.wikipedia.org/wiki/Reliability_of_Wikipedia


Știință: sinteze ale 
literaturii, sinteze 

sistematice, 
meta-analize

Știință: studii 
comparative, 
longitudinale, 
experimentale

Știință: studii observaționale de 
scală largă, studii transversale 

(anchete pe eșantion reprezentativ 
etc)

Știință: studii observaționale de scală redusă, 
studii de caz

Jurnalism documentar | Știință popularizată, enciclopedii -
inclusiv Wikipedia | Rapoarte online de la organizații de 

experți (WHO, CDC etc)

Opinii, bloguri, experiențe personale (credibilitate  mai mare pentru 
opiniile experților)

Reclame comerciale și politice

Piramida cunoașterii generalizată – inclusiv pentru științe sociale (ro.)



Science: Literature
& Systematic

reviews, meta-
analyses

Science: Comparative, 
experimental & 

longitudinal research

Science: Observational research, cross-
sectional research (surveys)

Science: case studies

Documentary journalism | Popular science, popular 
encyclopaedias & Wikipedia | Online reports from expert 

organizations (WHO, CDC etc)

Opinions, blogs, anecdotes, personal accounts

Comercial & political advertisements

A general purpose pyramid of evidence (en.)


