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Teme pentru examenul de disertaţie 2020 

 

 

Comunicare în spațiul public 

 
1. Deontologia comunicării mediatice. Studiu de caz; 

2. Influenţe etice ale televiziunii în comunicarea publică. Studiu de caz; 

3. Etica mass-media. Studiu de caz; 

4. Norme deontologice în rezolvarea situaţiilor de criză. Studiu de caz; 

5. Comunicare şi imagine organizaţională. Studiu de caz; 

6. Comunicarea în instituţiile publice. Studiu de caz. 

7. Publicitatea și tehnicile de manipulare 

8. Strategii de branding. Studiu de caz 

9. Analiza comunicării televizuale în dezbaterile publice 

10. Social media și implicarea civică în Romania. Studiu de caz 

11. Campania pentru alegerile europarlamentare în mediul online  

12. Campania pentru alegerile prezidențiale în social media 

13. Rolul comunicarii in stabilirea relatiilor de putere in negociere. Studiu de caz 

14. Aspecte ale comunicarii verbale si nonverbale in negociere. Studiu de caz. 

15. Aspecte ale comunicării în negocierile la nivelul clasei de elevi 

16. Spațiul public și egalitatea de gen 

17. Imaginea organizațională: comunicare și reputație 

18. Talk-show-ul – spectacularizarea banalului 

19. Comunicarea diplomatică 

20. Organizarea evenimentelor diplomatice 

 

 

Cultură și literatură română 
 

1. Balcanism românesc 

2. Ion D. Sîrbu diarist 

3. Tatuajul – artă corporală 

4. Mărci ale stilului epistolar la Constantin Negruzzi 

5. Discursul gastronomic și identitatea națională 

6. Patrimoniul gastronomic  românesc. Studiu de caz        
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7. Dincolo de pozitivism: imaginar mi(s)tico-magic în proza lui Hermann Hesse şi W. B. Yeats 

8. Dramă şi metateatru: Cehov, Pirandello, Vişniec 

9. Imaginar (anti)utopic în literatura modernă 

10. Mircea Eliade: poetică teatrală şi scenariu mitic 

11. Construcţii comparative în discursul culinar popular 

12. Terminologia defectelor omenești în limba română 

13. Magie premaritală în discursul popular 

14. Discurs culinar în opera publicistică a lui Al. O. Teodoreanu 

15. Câmpul semantic al termenilor cromatici în opere literare  

16. Câmpul semantic al gustului în opere literare 

17. Câmpul semantic al termenilor englezi în domeniul economic  

18. Câmpul semantic al termenilor englezi în domeniul sportiv 

19. Bestiarul fabulos în basme și în nuvelele lui Vasile Voiculescu 

20. Amintiri din copilărie- prolegomene etnografice 

21. Ipostaze ale bătrânei în basmele populare și poveștile lui Ion Creangă 

 

 

Strategii inovative în educație 

 
1. Identificarea elevilor talentați în practica școlară 

2. Strategii de proiectare a curriculumului diferențiat pentru elevii talentați 

3. Analiza capacității mediilor educaționale de promovare a talentelor. 

4. Alternativa educationala Step by step - aspecte specifice în procesul evaluativ 

5. Jocul didactic - metodă instructiv-educativă în ciclul achizițiilor fundamentale 

6. Dezvoltarea imaginației creatoare a școlarilor mici prin valorificarea jocului didactic 

7. Modalități de stimulare a memoriei prin procesul didactic în învățământul preșcolar/ primar 

8.  Studiu psihopedagogic comparativ cu privire la evoluția unor dimensiuni ale vieții afective a 

elevilor 

9. Percepția cadrelor didactice față de asigurarea calității educației 

10. Strategii didactice de dezvoltare a maturității psihomotrice la școlarii mici  

11. Percepția părinților față de dezvoltarea potențialului empatic și creativ la preșcolari  

12. Efectele stilurilor parentale asupra dezvoltării socio-emoționale a preșcolarilor  

13. Dezvoltarea creativității cu ajutorul metodelor didactice inovative  

14. Metode moderne de predare în învățământul preșcolar  

15. Indicatori de observare a grupei/ clasei din perspectiva învățării constructiviste  

16. Particularități ale evaluării bazată pe competențe în învățământul primar  

17. Modalități de dezvoltare a atenției prin intermediul alternativelor educaționale  

18. Dimensiuni actuale ale organizare a activităților integrate în grădiniță  

19. Impactul utilizării metodelor didactice active asupra dezvoltării relațiilor interpersonale  

20. Proiectarea curriculumului centrat pe competenţe în învățământul preșcolar  

21. Cercetare constatativă privind dezvoltarea curriculară la nivelul percepției profesorilor 

22. Strategii de formare a regulilor de comportament în grădiniță 

23. Percepția cadrelor didactice față realizarea evaluării externe a calității educației 

24. Studiu de caz cu privire la integrarea școlară și socială 

25. Rolul desenelor rotative în dezvoltarea acceptării şi integrării şcolare 

26. Rolul dezvoltării personale la clasa pregătitoare din perspectiva dezvoltării şi a psihologiei 

conflictelor 

27. Rolul familiei în adaptarea preşcolarilor la mediul instituţional formal 

28. ABC-UL  dezvoltării emoţionale la preşcolari 

29. Rolul metodelor creative în activităţile didactice  

30. Rolul activităţilor ludice în dezvoltarea personalităţii preşcolarilor 

31. Provocări şi limite ale educației deontologice;  

32. Rolul comunicării online în promovarea imaginii organizaţiei şcolare;   

33. Bariere comunicaţionale între generaţii; 
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34. Importanţa valorilor etice în procesul educaţional. 

35. Rolul liderului în organizația școlară 

36. Managementul situatiilor de criza educationala. Studiu de caz 

37. Stilurile de conducere și climatul școlii 

38. Bariere comunicationale în organizația școlară 

39. Gestionarea conflictelor în organizația școlară 

40. Imaginea organizatiei scolare în social media 

41. Dimensiuni ale motivației profesionale în rândul cadrelor didactice din învățământul primar 

42. Dimensiuni ale atitudinii față de școală în rândul liceenilor din România 

43. Rolul inteligenţei emoţionale în gestionarea conflictelor interpersonale în rândul elevilor de 

vârstă şcolară medie 

44. Impactul migrației părinţilor ȋn străinătate asupra nevoilor psiho-educative ale preadolescenţilor 

45. Dimensiuni ale anxietății față de evaluarea orală în rândul elevilor de liceu 

46. Devianţa şcolară în rândul adolescenţilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate 

47. Indisciplina în timpul programului școlar în rândul adolescenţilor: rolul stilurilor educaţionale 

parentale 

48. Variabile asociate expectanţelor pe care adolescenţii le au cu privire la performanţele şcolare 

49. Raționamente si dileme etice în prestația educatorului profesionist 

50. Mentoratul de stagiatura - intre legislativ si realitate 

51. Modele de formare profesională. Principii și strategii eficace 

52. Planul de dezvoltare profesională - Utilitatea unui instrument! 

53. Mobilitățile externe - Strategii de dezvoltare profesională a educatorilor 

54. Instrumente de evaluare a competenței profesionale in educatie 

55. Dezvoltarea profesională între normativ/legislativ și realitate 

56. De la etica aplicata la morala profesională. Studii de caz 

 

Limba engleză. Practici de comunicare  
 

1. Pragmatics of requests in verbal interactions 

2. Self-referential discourse on the Internet 

3. Pragmatics of apologies in verbal interactions 

4. Hedging in English 

5. Strategies in the creation of virtual selves 

6. Identity discourses in social media 

7. Literary symbols of identity 

8. Post-human paradigms in contemporary culture 

9. Britishness – an identity in crisis 

10. Teenage problems in England. A Critical Discourse Analysis 

11. Us and them: the representation of Romanian immigrants in British newspapers 

12. Discourses of European identity in the English media 

13. A register perspective on academic text varieties 

14. A register perspective on legal text varieties 

15. Perspectives on technical text varieties 

16. Perspectives on counselling text varieties 

17. English spoken in South Africa – characteristics  

18. Contemporary Canadian English – features  

19. Building political discourse – the Bush case  

20. Markers of the scientific discourse – Dragons’ Den case 

21. Sound and fallacious argumentation in successful marketing campaigns  

22. Persuasive means and trends in the political discourse nowadays 

23. Subliminal meanings in public argumentative discourses 

24. The impact of logical fallacies on addressees 
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Limba franceză. Practici de comunicare  

 
1. Les actes de langage dans les dialogues quotidiens 

2. Actele de limbaj în discursul politic 

3. Savoir repérer les caractéristiques du discours descriptif (roman au choix) 

4. L’organisation du discours narratif (roman au choix) 

5. Malentendus et spécificités du jeu didactique en classe de FLE 

6. La dimension affective du rapport au FLE des élèves roumains 

7. Etre ou ne pas être Français. Les ambiguïtés de la notion de citoyen en France 

8. L’implicite. Perspectives linguistiques et argumentatives 

9. Le discours rapporté et la polyphonie (étude pragmatique sur un corpus au choix) 

10. Traduction et vision du monde 

11. Les mots de Jean-Paul Sartre : écrire pour exister 

12. Fiction et vérité dans W ou le souvenir dʼenfance de Georges Perec 

13. Le jeu identitaire dans Le Premier homme d’Albert Camus 

14. Mécanismes de négociation dans l’échange verbal 

15. Implicite et trangression des lois du discours dans la conversation/le dialogue 

16. Anaphores et cohésion textuelle 

 

 

Notă : Titlurile studiilor aplicative aferente fiecărei teme vor fi stabilite prin comun acord student-

îndrumător, in cadrul unor consultații special organizate. 

 

 

          Director DLLRȘC,      Director DLLS, 

 

Conf. univ. dr. Luminița Drugă    Lect. univ. dr. Andreia-Irina Suciu 


