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Nr. 831/ 2/ 13.04.2022   

                                                                               

 Aprobat în ședința CF / 13.04.2022 

                                

         Decan, 

 

 

    Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei 

 

 

Teme pentru disertaţie  

(promoția 2023) 

 

 

Comunicare în spațiul public 

 

1. Etica comunicării publice. Studiu de caz; 

2. Reprezentarea actorului politic în spațiul public actual. Studiu de caz; 

3. O analiză comunicațională a mesajelor din spațiul public românesc. Studiu de caz; 

4. Mass-media și discursul autorităților. Studiu de caz. 

5. Comunicarea brandurilor globale 

6. Brandingul senzorial și strategiile comunicării de brand 

7. Persuasiunea prin imagini 

8. Dezbaterile televizate și spectacularizarea comunicării electorale 

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

10. Construirea brandului politic pe rețelele sociale. Studiu de caz  

11. Campania pentru alegerile prezidențiale în social media. Studiu de caz 

12. Imaginea și reputația actorului politic în mediul online 

13. Strategii, tehnici și tactici de negociere  

14. Diferențe culturale în strategiile de negociere 

15. Diferențe culturale în comunicarea în cadrul negocierii 

16. Tehnici de persuasiune în negociere 

17. Diplomația culturală a României 

18. Diplomația prin cercetare 

19. Diplomația digitală în timpul pandemiei 

20. Apariția și evoluția etichetei diplomatice 

21. Instrumente de comunicare pentru informare publică. Studiu de caz 

22. Comunicarea instituțională – o perspectivă relațională 

23. Participare publică în context românesc 

24. Campania de informare – instrument de comunicare în spațiul public 

 

 

Cultură și literatură română 

 

1. Criza sentimentului religios în Europa contemporană; 

2. Rolul intelectualului în contemporaneitate 

3. Forme ale darului în societatea contemporană 

4. Simbolistica mesei în cultura românească 
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5. Oronimele-marcă a identității locale 

6. Limbajul religios în opera lui Vasile Voiculescu 

7. Stil și limbaj la George Călinescu 

8. Dramă şi metateatru: Cehov, Pirandello, Vişniec 

9. Mircea Eliade: teatru, mit, ritual 

10. Ecouri mitice în literatura modernă: tema coborârii în Infern 

11. Retorica lui I. L. Caragialescă în presa umoristică  

12. Discursul memorialistic legat de sărbătorile de iarnă. Perspective stilistice  

13. Registrul paremiologic în publicistica eminesciană 

14. Câmpul semantic al termenilor sportivi în ziarele de specialitate  

15. Câmpul semantic al formelor de relief în creații literare  

16. Câmpul semantic al formelor geometrice în creații literare  

17. Geografii spirituale moldoveneşti. Studiu de caz.... 

18. Semnificaţia şi valoarea etno-psihologică a caduceului în aria etnografică română 

19. Structuri arhetipale în povești. Studiu de caz.... 

20. Diariști-melomani. Muzica în jurnalele autorilor români 

21. Imaginea Străinului în diaristica românească 

22. Prejudecăți rasiale și stereotipuri misogine în Craii de Curtea-Veche: Pena Corcodușa și Rașelica 

Nachmanson 

 

Strategii inovative în educație 

 

1. Reprezentările profesorilor asupra caracteristicilor psihocomportamentale ale elevilor talentați 

2. Nevoile de formare ale profesorilor în domeniul strategiilor de identificare a elevilor talentați  

3. Nevoile de formare ale profesorilor în domeniul strategiilor și metodelor de organizare a 

procesului  de învățământ în vederea cultivării talentelor 

4. Curriculum diferențiat pentru elevii talentați 

5. Curriculum personalizat pentru elevii talentați 

6. Curriculum non-formal pentru elevii talentați 

7. Intervenții educaționale în cazul elevilor dublu excepționali 

8. Managementul  promovării talentelor la nivelul școlii 

9. Managementul  promovării talentelor in ONG-uri 

10. Analiza de politici educaționale in domeniul promovării talentelor 

11. Demersuri de valorificare eficientă a metodelor interactive în învățământul primar 

12. Strategii moderne de realizare a incluziunii sociale în grupul de elevi 

13. Studiu privind dezvoltarea competenței de comunicare a școlarilor mici printr-un demers 

formativ interdisciplinar 

14. Cercetare privind îmbunătățirea comportamentului copilului/elevului prin desfășurarea 

activităților din timpul liber/loisir 

15. Studiu  privind eficiența practicării exercițiilor sportive de week end în realizarea socializării 

copiilor.    

16. Strategii didactice inovative pentru dezvoltarea deprinderilor estetice la școlarii mici 

17. Implicații ale utilizării resurselor tehnologice în învățământul primar 

18. Demersuri de integrare a strategiilor didactice interactive în învățământul preșcolar   

19. Prevenirea tulburărilor de comportament prin utilizarea tehnicilor de disciplină școlară 

20. Modalități de valorificare a metodelor active în învățământul primar 

21. Indicatori de observare a comportamentului preșcolarilor din perspectiva învățării 

constructiviste 

22. Perspective actuale asupra dezvoltării gândirii critice la vârsta școlară mică 

23. Posibilități de inovare la nivelul curriculumului local 

24. Metode creative pentru dezvoltarea flexibilității gândirii preșcolarilor 

25. Actualitatea și eficiența sistemului preventiv în educația școlară în viziunea lui Don Bosco 

26. Valențe formative ale metodelor interactive 

27. Demersuri de construire a coeziunii grupei de preșcolari 

28. Antrenarea școlarilor mici în procesul de mediere și rezolvare a problemelor din mediul școlar 
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29. Modalități de intervenție psihopedagogică în situațiile conflictuale din grupurile educaționale 

30. Dezvoltarea abilitaților socio-emoționale la preșcolari / școlari 

31. Autoevaluarea si imaginea de sine la preșcolari /școlari 

32. Strategii de prevenție a bullying-ului la preșcolari /școlari 

33. Nivelul creativității ca factor de predicție în adaptarea școlară 

34. Statutul social și comportamentul agresiv la copii 

35. Stimularea creativității verbale la elevii din ciclul primar 

36. Strategii de comunicare în situații de criză. Studiu de caz; 

37. Aspecte etico-deontologice în educația online. Studiu de caz; 

38. Deontologia comunicării educaționale. Studiu de caz; 

39. Fundamente axiologice în educație. Studiu de caz; 

40. Imaginea organizației școlare. Studiu de caz; 

41. Comunicarea educațională; de la persuasiune la manipulare. Studiu de caz; 

42. Standarde etice în activitatea didactică. Studiu de caz; 

43. Probleme de etică și integritate în activitatea didactică. Studiu de caz.  

44. Comunicarea didactică online. Perspective teoretice si practice 

45. Abordarea situațiilor conflictuale în organizația școlară 

46. Tradițional și modern în comunicarea didactică  

47. Avantaje si riscuri ale internetului pentru elevi. Strategii de mediere digitală școlară 

48. Promovarea  organizatiei școlare în social media  

49. Cadrul didactic si rolurile manageriale. Perspective teoretice si practice 

50. Educatia incluzivă între teorie și practică 

51. Violența în mediul virtual și rolul școlii 

52. Leadership distributiv - referențiale utile pentru educatorul  profesionist 

53. Dimensiunea reflectiva între competentele profesionale ale educatorului.  

54. Eficacitate etică între standarde și realitate profesionala.  

55. Metode didactice pentru formarea și dezvoltarea abilităților emoționale la vârsta preșcolară 

56. Rolul lecturii în dezvoltarea inteligenței lingvistice a preșcolarilor 

57. Dimensiuni psihopedagogice ale evaluării achizițiilor la matematică: metode alternative pentru 

ciclul de învățământ primar 

58. Rolul educației religioase în dezvoltarea morală a preșcolarului 

59. Rolul desenului în evaluarea disfuncţiilor familiale la copiii de vârstă şcolară mică 

60. Relația dintre anxietatea față de matematică și performanță: rolul moderator al credințelor în 

auto-eficacitatea în domeniul matematicii  

61. Repere psihopedagogice ale rezolvării conflictelor în grupa de preșcolari 

62. Blocaje ale comunicării în învățământul preșcolar: perspectiva educatorilor  

63. Rolul tehnicilor artistico-plastice în realizarea educației estetice în învățământul primar 

 

Limba engleză. Practici de comunicare  

 

1. Humour in pandemic times – a pragmatic approach 

2. Hedging in political discourse 

3. Pragmatics of thanking 

4. Prejudice in cyberspace 

5. Postmodern revisionary fiction 

6. Constructing virtual selves 

7. Exploring the linguistic variation of onomastic patterns in celebrity culture 

8. Translation strategies and techniques in the Romanian subtitling of English movies 

9. Investigating English vs. Romanian teen talk 

10. Britishness and Social Division in Post-Brexit Novels 

11. The EU Construct in Post-Brexit Novels 

12. Discursive Representations of the English Establishment Nowadays 

13. Post-Brexit Britain, Racism and Hate Crime 

14. Influences of indigenous languages spoken in Nigeria on Nigerian English 

15. Discursive strategies in motivational speeches 
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16. Discursive strategies in interviews – case study 

17. Sound and fallacious argumentation in gendered discourses 

18. Persuasive means and trends in public speeches 

19. Misleading marketing strategies in commercials 

 

 

Limba franceză. Practici de comunicare  

  

1. Renaître en français: Andreï Makine 

2. Abla Farhoud: exil, silence et deuil des origines 

3. « Tout ce que l’on aime devient une fiction ». L’Orient d’Amélie Nothomb 

4. Dessine-moi un Français! Représentations, stéréotypes et dialogue interculturel 

5. La présupposition. Formes et fonctions pragmatiques 

6. Raison et passion dans le discours argumentatif 

7. Le renouvellement de la théorie de l’argumentation dans la perspective de Chaïm Perelman 

8. Les éléments déictiques. De la pragmatique à l’analyse du discours 

9. Le Premier homme d’Albert Camus: entre autobiographie et autofiction 

10. Livres, lecteurs et lecture dans Madame Bovary de Gustave Flaubert 

11. Mémoire et identité dans les journaux d’Eugène Ionesco 

12. Si par une nuit d’hiver un voyageur d’Italo Calvino: une aventure de l’écriture et de la lecture 

  
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    Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu 

http://blog.ac-versailles.fr/motamot/index.php/post/05/01/2016/Livres%2C-lecteurs-et-lecture-dans-Madame-Bovary
http://blog.ac-versailles.fr/motamot/index.php/post/05/01/2016/Livres%2C-lecteurs-et-lecture-dans-Madame-Bovary

