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TEME DISERTAȚIE 2020-2021
Prof.univ.dr. Andra SECELEANU
1. Analiza factorilor blocatori ai comunicării interindividuale în interactiunea
on-line (studiu de caz: desfășurarea activităților de tip școală on
line/telemuncă în perioada afectată de COVID 19).
2. Analiza comunicării non-verbale în procesul de consiliere psihologică.
3. Modificările comportamentului non-verbal în perioada afectată de COVID
19.
4. Percepția adevărului în relația dintre utilizatorii de social media și
fenomenul fake news.
5. Relația dintre tulburările de personalitate și conținutul social media.
6. Modificări ale pattern-urilor comportamentale la studenții care participă la
cursuri on-line.
7. Școala on-line: analiza nivelului de depresie și anxietate a principalilor
actori implicați.
8. Teoria glonțului magic: analiza impactului mesajelor cu impact asupra
sănătății în starea de urgență.
9. Influența decontextualizării spațio-temporale asupra proceselor cognitive.
Prof.univ.dr. Adrian Cristian PAPARI
1. Studiu privind factorii protectivi ai sanatatii mentale.
2. Tipuri de interacțiune cu copilul in cazul părinților anxiosi.
3. Identificarea simpomatologiei senzoriale ca indice diagnostic pentru TSA.
4. Teama, rusinea si agresivitatea la tnerii ce au suferit abuzuri in copilarie.
5. Studiu privind perceptia asupra dependentelor comportamentale si de
substante.
6. Investigarea corelatiei dintre consumul de substante si sanatatatea mentala
si evaluarea performantelor cognitive ale adolescentilor.
7. Estetica – o abordare noua in tratamentul addictiei.
8. Addictia fata de social media si impactul acesteia.
9. Impactul addictiei fata de social media asupra starii afective si imaginii de
sine.
10.Corelatia dintre video-gaming si functionarea psihologica normala.
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Lect.univ.dr. Ilie GRĂDINARU
1. Aspecte ale implicării sinelui în activitatea sportivă. Studiu de caz
2. Motivația și optimizarea ei în activitatea sportivă. Studiu de caz
3. Contribuția psihologului la diminuarea agresivității și violenței în sport.
Studiu de caz
4. Intervenții psihologice pentru diminuarea anxietății și creșterea
performanței la sportivi. Studiu de caz
5. Locul și rolul psihologului în construirea echipei sportive. Studiu de caz
Prof.univ.dr. Aurel PAPARI, Asist.univ.drd. Irina ȘUNDA
1. Depresia și ideația suicidară la adolescenți.
2. Universalitatea depresiei. Sistemul educațional în pandemie, ca factor
stresor
3. Prevenția episoadelor de anxietate și depresie la studenți.
Conf.univ.dr. Veronica MIHALACHE
1. Optimizarea comunicării în terapia de familie. Studiu de caz
2. Tehnici în practica terapiei sistemice de familie. Studiu de caz
3. Tehnici în practica terapiei de familie experiențiale. Studiu de caz
4. Rolul abordării cognitiv-comportamentale în terapia de familie. Studiu de
caz
5. Alianța terapeutică. Impactul consecințelor negative în psihoterapie
6. Elemente fundamentale ale consilierii și terapiei familiei și copilului
7. Analizarea tiparelor disfuncționale în cadrul dinamicii familiale. Studiu
de caz
8. Abilități clinice/de diagnosticare/de stabilire a unui plan de intervenție în
consilierea/psihoterapia familiei și copilului
9. Proces, căi și tehnici în terapia comunicațională. Studiu de caz
10.Jocul de rol în terapia de familie experiențială. Studiu de caz
11.Psihodrama în terapia de familie experiențială. Studiu de caz
12.Aspecte teoretice și practice ale terapiei focalizate pe soluție
13.Ciclul vieții de familie. Importanța vieții de familie în formarea
personalității
14.Dizarmonia în familia contemporană
15.Etică și deontologie în psihoterapia de familie și de cuplu
16.Stereotip și prejudecată în viața de familie/de cuplu. Surse de conflict
interpersonal. Studiu de caz
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17.Rolul intervenției psihoterapeutice în familia dezorganizată. Studiu de
caz
18.Rolul intervenției psihoterapeutice în disfuncțiile familiei
monoparentale. Studiu de caz
19.Emoția – simptom și soluție în terapia de cuplu. Studiu de caz
20.Comportamentele adictive – surse generatoare de conflict intrafamilial.
Intervenție terapeutică. Studiu de caz
21.Psihoterapia online – aspecte teoretice și practice în actualul context
pandemic. Studiu de caz
Lect.univ.dr. Aurelia Moraru
1. Evaluarea factorilor psihologici și sociali în consumul de substanțe și
tehnici de intervenție.
2. Evaluarea inteligenţei emoţionale a copiilor de vîrstă școlară și relația
dintre adaptarea școlară și inteligența emotională.
3. Evaluarea profilului de personalitate al masteranzilor de la psihologie
clinică comparativ cu cel al masteranzilor de la științe economice.
4. Relaţia dintre încrederea în sine şi performanţa şcolară.
5. Evaluarea depresiei la adolescenți și tineri și metode de intervenție.
6. Evaluarea traumelor femeilor abuzate şi metode de intervenție terapeutică.
7. Evaluarea tulburărilor alimentare şi relația dintre acestea și conflictele
emoţionale intra și interpsihice
8. Evaluarea personalității copilului cu traumă de separare și tehnici de
intervenție în diminuarea consecințelor negative asupra personalității.
9. Evaluarea factorilor de personalitate implicați în relațiile de comunicare
eficientă la vârsta tinereții.
10. Evaluarea psihologică a persoanelor dependente emoțional și metode de
intervenție.
11. Factorii care conduc la violența în familie și metode de intervenție
psihoterapeutică.
12. Evaluarea nevoii de suport socio-emțional a familiei monoparentale și
tehnici de suport.
13. Evaluarea stimei de sine, a anxietății și a credințelor femeilor abuzate.

Lect. univ. dr. BENTU DOINIȚA
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1. Evaluarea rezilienței, a stilului de viață și traumei la persoanele
supraviețuitoare cancerului de sân.
2. Evaluare și intervenție prin tehnici de mindfulness în cazul persoanelor
germafobice (misofobice).
3. Efectul dezvoltării personale asupra bunăstării psihologice și calității vieții
persoanelor ce suferă de stres posttraumatic.
4. Diferențe gender în stilul defensiv al părinților care au copii cu dizabilități.
5. Explorarea relației dinte inteligența spirituală și satisfacția vieții la
persoanele vârstnice instituționalizate și neinstituționalizate.
6. Evaluarea religiozității și personalității la persoanele cu ideație suicidară.
7. Explorarea strategiilor de coping și a stilurilor defensive la personalul
medical care tratează pacienți cu Covid-19.
8. Rescrierea imaginară a scenariului și folosirea dialogului imaginar pentru
schimbarea emoțiilor la persoanele cu tulburări de anxietate.
9. Evaluarea satisfacției maritale la persoanele anxioase și ameliorarea
acestora prin rescrierea imaginară a scenariului.
10. Evaluarea satisfacției în muncă și îmbunătățirea acesteia prin tehnici de
dezvoltare personală la cadrele didactice din învățământul special și
învățământul de masă.
Prof.univ.dr. BARNA CRISTIAN
1. Individ și societate – dimensiunea psihologică a violenței simbolice.
2. Teorii și modele psihologice explicative ale terorismului.
3. Abordare psihologică a recrudescenței extremismului de dreapta în statele
europene. Multiculturalism versus islamofobie.
4. Metode și instrumente de măsurare din psihologie utilizate în cercetarea
științifică în domeniul securității naționale.
5. Profilul psihologic al soldatului - normalitate versus superman.
Lect.univ.dr. Bîlbă Anca Nicoleta
1. Aspecte ale intervenției de recuperare influențate prin Terapia cu ajutorul
Calului la copiii cu TSA.
2. Influența Terapiei cu Ajutorul Calului în recuperarea copiilor cu
dizabilități motorii.
3. Situația globală a integrării Terapiei cu Ajutorul Calului în domeniul
terapiilor de recuperare– istoric și cercetare.

