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Teme pentru examenul de licenţă 2020 

 

COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE 

 

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. Strategii de comunicare în campaniile de relații publice. Studiu de caz 

8. Elemente constitutive ale reclamelor. Studiu de caz 

9. Importanța liderului în formarea climatului organizațional 

10. Relațiile publice în domeniul................ Studiu de caz 

11. Mass-media în spațiul public 

12. Elemente de comunicare nonverbală în publicitate. Studiu de caz 

13. Responsabilitate sociala si implicare pentru salvarea patrimoniului local 

14. Promovarea ONG-urilor in mediul virtual. Studiu de caz 

15. Comunicarea electorala in Romania (1919- 2019) 

16. Imaginea eurocandidatului roman. Studiu de caz 

17. Impactul publicitații politice în social media 

18. Promovarea partidelor politice în social media 

19. Erori logice in mass-media. Studiu de caz 

20. Erori logice in reclamele românești. Studiu de caz 

21. Erori de argumentare in discursul politic. Studiu de caz 

22. Principiul politeții și maximele conversaționale în dezbaterile TV 

23. Dezvăluirea Sinelui prin discursul electoral. Studiu de caz 

24. (In)congruența verbal-nonverbal  în dezbaterile TV  

25. Reprezentări ale violenței în cultura de masă 

26. Patrimoniul cultural imaterial – între identitate și alteritate 

27. Comunitatea locală – imagine și construcție mediatică 

28. Strategii de construire a imaginii prin comunicare organizațională  

29. Comunicare eficientă în organizații. Studiu de caz 

30. Feature – la „granița” dintre informare și spectacol 

31. Efectele globalizării 

32. România în context geopolitic european și mondial 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro


2 
 

33. Relațiile internaționale contemporane 

34. Comunicarea în situații de conflict 

35. Comunicarea și negocierea în mediul internațional 

36. Guvernarea internațională 

 
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR 

 

1. Modalități ludice de realizare a educației nonformale cu preșcolarii 

2. Jocul didactic – metodă de dezvoltare a limbajului preșcolarilor 

3. Strategii nonformale de modelare a sentimentului patriotic in învățământul primar 

4. Modalități integrate de realizare a educației estetice în învățământul preșcolar 

5. Metode interactive valorificate în învățământul preșcolar 

6. Tehnici inedite de realizare a educației plastice valorificate în activitatea de la grupa mică 

7. Familia și problematica incluziunii sociale – studiu de caz 

8. Aspecte dezirabile ale relației școală - familie în învățământul primar. Studiu constatativ 

9. Metode și tehnici de muncă intelectuală utilizate în învățământul primar 

10. Posibilități de utilizare a jocului didactic matematic în învățământul preșcolar 

11. Modalități de complementarizare a educației formale cu cea nonformală în învățământul primar 

12. Modalități de dezvoltare a creativității preșcolarului prin activitățile practice 

13. Turul galeriei – metodă de evaluare în învățământul preșcolar? 

14. Școala de vară – context formativ nonformal eficient. Studiu de caz 

15. Metode de dezvoltare a gândirii elevilor utilizate în învățământul primar 

16. Jocul didactic – metodă de dezvoltare a gândirii preșcolarului 

17. Studiu privind motivația cadrelor didactice debutante 

18. Posibilități de valorificare a noilor tehnologii ale învățării în învățământul primar 

19. Valorificarea aspectelor educative în contextul predării disciplinei Educație tehnologică 

20. Metode și instrumente de evaluare recomandate pentru disciplina Educația tehnologică 

21. Interdisciplinaritatea – formă modernă de organizare a activităților didactice la disciplina 

Educație tehnologică 

22. Metodologia predării-învățării operațiilor cu  numere naturale în învățământul primar 

23. Modalităţi de activizare a elevilor în lecţia de matematică 

24. Metode de rezolvare a problemelor de matematică în învățământul primar 

25. Demersuri didactice specifice predării-învăţării fracţiilor în învățământul primar 

26. Demersuri didactice specifice predării-învăţării unităţilor de măsură în învățământul primar 

27. Modalităţi alternative de  evaluare la matematică în învățământul primar 

28. Aspecte ale interculturalității în curriculumul primar 

29. Jocul lingvistic și activizarea vocabularului 

30. Metoda portofoliului în predarea elementelor de comunicare în învățământul primar 

31. Manifestări ale genului în manualele școalare pentru învățământul primar 

32. Imaginea femeii în manualele școalare pentru învățământul primar 

33. Strategii didactice interactive  utilizate în procesul de alfabetizare civică a școlarului mic 

34. Educația pentru valori democratice-acţiuni şi influenţe (in)formale 

35. Educaţia civică a şcolarilor - iniţiere în lumea valorilor vieţii sociale 

36. Rolul şcolii în promovarea drepturilor copilului 

37. Tradițional și modern în abordarea metodologică a lecțiilor de educație civică din ciclul primar 

38. Strategii educative pentru protecția drepturilor copilului în mediul virtual 

39. Reflectarea drepturilor  copiilor în mass-media 

40. Influența mass-media asupra școlarului mic 

41. Importanța creării unui mediu creativ în grădiniță/ școală 

42. Modalități de investigare a memoriei vizuale la vârsta preșcolară  

43. Măsurarea percepției vizuale a formei și a capacității grafice la vârsta preșcolară  

44. Determinarea capacității de înțelegere la preșcolari  

45. Măsurarea dezvoltării gândirii critice la școlarii mici 

46. Analiza comparativă a manualelor alternative din învăţământul primar  

47. Evaluarea percepției cadrelor didactice față de auxiliarele curriculare din învățământul primar 
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48. Rolurile și responsabilitățile familiei în determinarea succesului școlar 

49. Aspecte problematice ale implementării curriculumului în învățământul preșcolar/ primar 

50. Utilizarea tehnologiei informației pentru realizarea activităților educaționale din grădiniță/ 

școală 

51. Investigarea abilitățillor de viață la vârsta preșcolară 

52. Impactul utilizării metodelor alternative de evaluare asupra dezvoltării abilităților de 

comunicare ale elevilor 

53. Demersuri de valorificare a metodei Q-sort pentru evaluarea progreselor şcolarilor mici  

54. Percepția părinților față de instituția școlară în contextul actual 

55. Explorarea percepției cadrelor didactice față de realizarea activităților în aer liber în grădiniță 

56. Impactul utilizării metodelor active de predare-învățare asupra performanțelor copiilor/ elevilor 

57. Factorii care influențează realizarea educației morale în grădiniță/ școală 

58. Studiu de caz privind climatul educațional din grădiniță/ școală 

59. Metode psihosociale de investigare a grupului şcolar 

60. Explorarea stilurilor de învățare la elevii din învățământul primar 

61. Coordonate ale adaptării preșcolarilor la cerințele din învățământul primar 

62. Formarea conceptului de număr natural în învățământul primar 

63. Rolul jocului didactic în lecția de matematică 

64. Rolul metodei figurative în rezolvarea problemelor de matematică  

65. Aspecte metodice privind învățarea operațiilor cu numere naturale în învățământul primar 

66. Aspecte metodice privind învățarea numerației în învățământul primar/ preșcolar 

67. Predarea – învățarea elementelor de geometrie în învățământul primar/ preșcolar 

68. Dimensiuni psihosociale ale fenomenului bullying în mediul școlar 

69. Diferențe în domeniul dezvoltării competențelor sociale și emoționale în rândul școlarilor mici 

70. Repere ale atitudinii pe care cadrele didactice din învăţământul primar o manifestă faţă de 

educaţia incluzivă 

71. Reprezentarea socială a muncii educatorilor: Perspectiva studenţilor care urmează programul 

de studii PIPP 

72. Reprezentarea socială a muncii cadrelor didactice din învăţământul primar 

73. Percepţia românilor despre eficienţa sistemului de învăţământ primar din România 

74. Dimensiuni ale competenţelor sociale și emoţionale în rândul cadrelor didactice din 

învaţământul preuniversitar 

75. Satisfacţia faţă de şcoală în rândul elevilor de ciclu primar 

76. Inteligența emoțională în rândul copiilor de vârstă şcolară mică: diferenţe în funcţie de vârstă şi 

sex 

77. Dimensiuni ale formării conştiinţei şi conduitei morale în rândul elevilor de vârstă şcolară mică: 

perspectiva cadrelor didactice 

78. Satisfacţia faţă de muncă în rândul profesorilor psihopedagogi care activează în învăţământul 

special 

79. Compentențele sociale și emoționale în rândul copiilor de vârstă școlară mică: diferențe în 

fucție de vârstă și sex.   

80. Analfabetismul emoțional – factor de risc pentru conflictele interpersonale în rândul elevilor de 

vârstă școlară mică 

81. Rolul empatiei în relația dintre cadrul didactic care activează în învățământul primar și elevii de 

vârstă școlară mică 

82. Rolul biblioterapiei în dezvoltarea elevilor de vârstă școlară mică 

83. Relația dintre orientarea spre creșterea personală și starea de bine în rândul cadrelor didactice 

care activează în învățământul preuniversitar 

84. Relația dintre funcționarea familială și satisfacția față de viață în rândul educatorilor și al 

învățătorilor 

85. Percepția cadrelor didactice din învățământul primar despre competențele necesare unui 

director de școală eficient 

86. Rolul alexitimiei în funcționarea pozitivă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și 

primar 

87. Percepția educatorilor și a învățătorilor cu privire la viitorul sistemului de învățământ din 

România 
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88. Percepţia cu privire la comportamentele manageriale ale directorilor instituţiilor şcolare şi 

atitudinile faţă de muncă în rândul cadrelor didactice care activează în învăţământul primar 

89. Aspecte teoretice și metodice în procesul de predare a citit-scrisului în învățământul primar 

90. Metode de îmbogăţire a vocabularului în învăţământul primar 

91. Evaluarea formativă a elementelor de construcția comunicării la nivelul primar  

92. Rolul jocului didactic în optimizarea pronunției în preșcolaritate 

93. Rolul jocului didactic în dezvoltarea lexicului în preșcolaritate 

94. Organizarea semantică şi formală a vocabularului - abordare metodico-științifică pentru clasele 

primare 

95. Ortografia la nivelul claselor III-IV. Auxiliar metodic  

96. Comunicarea orală la nivelul curriculumului pentru învățământul preșcolar. Abordări actuale 

97. Legenda. Strategii didactice în ciclul primar 

98. Valori instructiv-educative ale basmului popular 

99. Folclorul copiilor. Valențe instructiv-educative 

100. Modele educaționale în opera lui Ion Creangă 

101. Ghicitoarea și dezvoltarea gândirii creative a școlarului mic 

102. Modalităţi de abordare a textului epic în ciclul preșcolar 

103. Scrierea imaginativă -modalități de valorificare în ciclul primar 

104. Basmul și lectura după imagini în ciclul preșcolar 

105. Particularități ale receptării textului liric la preșcolari 

106. Valorificarea resurselor lexicale în ciclul preşcolar/şcolar prin activităţile de memorizare/ 

povestire 

107. Lectura după imagini – activitate de îmbogăţire a vocabularului preşcolarilor. Aplicaţii grupa 

mare 

108. Îmbogăţirea lexicului preşcolarilor prin activităţile de educare a limbajului 

109. Educația interculturală – modalități de realizare în învățământul primar 

110. Educația interculturală – modalități de realizare în învățământul preşcolar 

111. Caracteristicile clasei de elevi în contextul diversității etnice şi culturale 

112. Promovarea educației interculturale prin conținuturile curriculare din ciclul primar 

113. Promovarea educației interculturale prin conținuturile curriculare din ciclul preşcolar 

114. Strategii didactice de realizare a educaţiei interculturale în învăţământul primar 

115. Strategii didactice de realizare a educaţiei interculturale în învăţământul preşcolar 

116. Managementul clasei de elevi în contextul diversității etnice şi culturale 

117. Modalități de valorificare a jocului didactic în contextul diversității etnice şi culturale 

118. Aspecte metodice ale utilizării Instruirii Asistate de Calculator în formarea conceptului de 

număr la preșcolari 

119. Implicațiile utilizării Instruirii Asistate de Calculator în rezolvarea problemelor de aritmetică în 

învățământul primar 

120. Valențe și limită ale folosirii Instruirii Asistate de Calculator în activitățile de evaluare 

121. Strategii și modalități de realizare a educației ecologice în învățământul preșcolar  

122. Strategii și modalități de realizare a educației ecologice în învățământul primar  

123. Metode şi mijloace didactice specifice educaţiei pentru sănătate 

124. Studiul fizico-geografic al unei regiuni geografice 

125. Studiul uman-geografic al unei regiuni geografice 

126. Studiul fizico-geografic al unei unităţi administrative (oraş, comună) 

127. Istoria învățământului pedagogic bacăuan în prima jumătate a secolului XX. 

128. Contribuția minorităților naționale la dezvoltarea Bacăului în perioada interbelică. 

129. Istoria Institului Pedagogic din Bacău( 1961-1976). 

130. Contribuții ale educației plastice in (la) dezvoltarea personalității elevului 

131. Prolegomene pluridisciplinare ale educației plastice 

132. Simfonica inteligentelor multiple in cheia didacticii plastice 

133. Valorificarea jocului didactic cu specific muzical (metodă și mijloc) în activitatea de 

socializare a  preșcolarilor 

134. Strategii pentru dezvoltarea simțului muzical aplicabilee în invățământul primar/ preșcolar; 

135. Eficientizarea activităților de evaluare în lecția de muzică în activitățile de educație muzicală în 

învățământul primar 
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Limba și literatura română 

 
1. „Degetul de lumină maiorescian”, astăzi  

2. Debuturile lui Mihai Eminescu   

3. Simbolistica drumului în opera lui Ion Creangă  

4. Personajul feminin în universul călinescian 

5. Ștefan Augustin Doinaș, poet neoclasic 

6. Constante ale poeziei Ilenei Mălăncioiu 

7. Levantul, de Mircea Cărtărescu – o istorie afectivă a poeziei românești 

8. Normă lingvistică și normă literară în opera lui Ioan Slavici 

9. Normă lingvistică și normă literară în opera lui Liviu Rebreanu 

10. Normă lingvistică și normă literară în Mâța Vinerii, de Doina Ruști 

11. Toponimia localității…. 

12. Elemente de antroponimie în localitatea…. 

13. Monografia localității… 

14. Ecouri ale gândirii medievale şi ale imaginarului dantesc în proza lui Vintilă Horia: Un 

mormânt în cer 

15. O „criză a dramei”? Ibsen şi Cehov 

16. Oedip şi Hamlet: de la tragedia antică la drama barocă 

17. Teatralitatea personajului baroc: prelungiri în secolul XX (Shakespeare, Cervantes, Pirandello) 

18. Terminologia bolilor în folclorul medical românesc 

19. Mecanisme de exprimare a superlativului în limbajul popular 

20. Stilistica formulelor de adresare în opera lui Ion Creangă 

21. Terminologia vestimentației în „Păcatele tinereţelor“, de C. Negruzzi 

22. Imaginarul țiganului în snoava populară românească 

23. .Reflectări ale formelor pronumelui personal în Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă 

24. Modalităţi de evidenţiere a împrumutului francez în ciclul Chiriţelor, de Vasile Alecsandri 

25. Aspecte ale dinamicii limbii române. Împrumutul englez – în ciclul de povestiri „de buzunar” –  

De ce iubim femeile, de Mircea Cărtărescu 

26. Câmpul semantic al elementelor sonore în lirica lui Mihai Eminescu 

27. Particularităţi ale vocabularului afectivităţii în Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de 

război, de Camil Petrescu 

28. Invenția verbală în descântec și folclorul copiilor 

29. Meșterul Manole : de la legendă la cântecul poematic 

30. Credințe totemice în basmele populare 

 

Limba şi literatura engleză 

 
1. Types of word meaning in English  

2. Productive and non-productive ways of word building in English 

3. Similes in English 

4. The racial problem in Toni Morisson’s Beloved 

5. Themes and characters in The Merchant of Venice by William Shakespeare 

6. Themes and symbols in Robert Frost’s poems 

7. Representations of the poetic self in Sylvia Plath’s poetry 

8. Fatal or Fallen Woman? Representations of Thomas Hardy’s Tess 

9. Grief, death, loss and solitude in The Raven 

10. Subjects and objects in Great Expectations 

11. Space in E. Gaskell’s North and South 

12. A thematic approach to Roxana by Daniel Defoe 

13. Reimagining the Tudors: Hilary Mantel’s Wolf Hall 

14. Fictional representations of contemporary British life 

15. Representations of poverty in the nineteenth-century English fiction 

16. Ways of Translating the English Noun Phrase into Romanian. A case study on movie titles 
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17. The use of English pronouns in advertisements 

18. The use of articles in the media 

19. The function and usage of adverbials in English fairytales 

20. The syntax of English postmodifiers 

21. Expressing balance in English literary texts: uses and strategies 

22. Exploring the syntax and style of reviews in English 

23. Virginia Woolf’s Mrs Dalloway and symbols of femininity  

24. Characters and their functions in William Golding’s Lord of the Flies  

25. The evolution of the female character in D. H. Lawrence’s The Rainbow  

26. Gothic elements in Anne Rice’s Interview with the Vampire and Bram Stoker’s Dracula  

27. Approaches to stress and intonation in present-day communication 

28. Violation of grammar codes in informal speech 

29. The use of modal verbs in colloquial speech 

30. Temporal markers in written texts 

31. Atypical ways of expressing future time in English  

32. Fatal or fallen woman? Representations of Thomas Hardy’s Tess 

33. Grief, death, loss and solitude in The Raven 

34. Subjects and objects in Great Expectations 

35. Space in E. Gaskell’s North and South 

36. Language diversity: computer language versus common language 

37. Linguistic interactions in everyday language 

38. Metaphorical representations in various types of discourse: political, economical, technical, etc. 

 

Limba şi literatura franceză 

 
1. Les caractéristiques articulatoires et acoustiques des sons du français 

2. Apprendre le français avec des exercices de phonétique 

3. Les mots dérivés, leur sens, leur utilisation dans Madame Bovary de Gustave Flaubert 

4. Les mots composés, leur sens, leur utilisation dans Père Goriot d’Honoré de Balzac 

5. Marie Stuart, reine de France et de l’Ecosse. La destinée artistique d’une figure tragique  

6. L’ambigüité dans l’œuvre littéraire de Denis Diderot. Jacques le Fataliste 

7. Honneur, amour… fatalité. Les  représentations de la passion amoureuse dans la tragédie  

classique 

8. La réécriture d’un modèle littéraire au XVIIe siècle : Dom Juan 

9. Le groupe nominal sujet en français contemporain 

10. L’expression de la condition. Formes et significations en français contemporain 

11. Les subordonnées complétives. Formes et fonctions en français contemporain 

12. Formes et fonctions de l’interrogation 

13. Charles Baudelaire : poète de la modernité 

14. Victor Hugo et le romantisme: Notre-Dame de Paris  

15. Ambition et passion dans Le Rouge et le Noir de Stendhal 

16. La modification de Michel Butor : une nouvelle conception du roman 

17. Temps verbaux et narration 

18. Valeurs et emplois des déterminants du nom 

19. Fonctions linguistiques des pronoms 

20. Expression de la subjectivité : l’adjectif qualificatif épithète  

 

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 


