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ABSTRACT 
PREMISES: The study aims at evaluating the incidence if anxiety disorders and depression in the 
students population 
OBJECTIVES: To identify anxiety disorders and depression in students population, gender 
differences, the correlation between them and also their correlation with age 
METHOD: Data was collected between October 2012 and March 2013 at the Students Health 
Care, from 88 students with an age between 18 and 32 years old, enrolled at Babes-Bolyai 
University, Cluj-Napoca. Anxiety was measured with S.T.A.I scale (Spielberger , 1969), while 
depression was measured with SDS scale (Zung, 1965). The research design was cross-sectional 
and research instruments were self-administered. The statistical procedures involved were t tests, 
χ²(chi square) and Pearson correlation. SPSS 13 was used for computation. 
RESULTS: Anxiety was idenfied in 43.2% while depression was identified in 42.1%  of the 
sample. The study identified  a correlation between depression and age and also a positive 
correlation between depression and anxiety. 
CONCLUSIONS: The study identified a high incidence of anxiety and depression without gender 
differences in students population. Frequently, deppression occurs associated with anxiety and 
also decreases with age. 
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ANXIETATEA ŞI DEPRESIA LA STUDENŢI 

REZUMAT 
PREMIZE:  Studiul de față își propune să evalueze incidența tulburărilor anxioase şi depresive în 
rândul studenților.  
OBIECTIVE: Identificarea tulburărilor anxioase și a tulburărilor depresive la studenți, diferențele 
de gen, corelația dintre cele două entități, corelația dintre vârstă, anxietate și depresie.  
MATERIAL SI METODA: Perioada desfășurării studiului a fost octombrie 2012-martie 2013 la 
Dispensarele Studențești  din centrul universitar Cluj-Napoca, pe un număr de 88 de subiecți cu 
vârsta cuprinsă între 18-32 de ani. Culegerea datelor s-a efectuat prin aplicarea scalei S.T.A.I. 
(Spielberger, 1969) pentru anxietate și a scalei SDS (Zung, 1965) pentru depresie. Designul de 
cercetare a fost studiul corelațíonal transversal, iar instrumentele de măsură au fost auto-
administrate. Analizele statistice aplicate au fost testul t, testul χ²(chi pătrat), corelația Pearson. 
Datele au fost prelucrate cu programul statistic SPSS 13. 
REZULTATE: Anxietatea a fost identificată la 43,2% dintre studenții participanți, depresia la un 
procent de 42,1%. S-a evidențiat o asociere a depresiei cu vârsta studenților precum și o corelație 
pozitivă între depresie și anxietate.  
CONCLUZII: Studiul a evidențiat o incidență mare a anxietății și depresiei în populația de 
studenți, fără a identifica însă diferențe de gen. Nivelul depresiei se asociază frecvent cu 
anxietatea și se reduce o dată cu vârsta. 
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