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Teme pentru lucrările de licenţă  

(promoția 2023) 

 

Comunicare și relații publice 
 

1. Deontologia unei crize organizaționale. Studiu de caz; 

2. O analiză etică a unei crize de imagine. Studiu de caz; 

3. Implicații etice în gestionarea crizei de comunicare. Studiu de caz; 

4. Criza mediatică: de la etic la non-etic. Studiu de caz; 

5. Importanța codurilor etice pentru comunicatorii profesioniști. Studiu de caz; 

6. Reprezentarea unei instituții publice. Studiu de caz; 

7. Vizibilitatea și notorietatea unei personalități publice. Studiu de caz; 

8. Rolul comunicării în construirea imaginii. Studiu de caz. 

9. Noi tendințe în publicitate. Studiu de caz 

10. Poveștile din spatele brandurilor. Studiu de caz 

11. De la convingere la manipulare în publicitate. Studiu de caz 

12. Instrumente de comunicare online ale identității și imaginii organizaționale. Studiu de caz 

13. Forța persuasivă a mesajului publicitar. Studiu de caz 

14. Rolul influencerilor în publicitate 

15. Relațiile publice în campaniile umanitare 

16. Construirea imaginii organizaționale. Studiu de caz 

17. Responsabilitatea socială în situații de criză. Studiu de caz 

18. Promovarea responsabilității sociale în mediul online 

19. Responsabilitatea socială corporatistă în România : de la teorie la practică 

20. Social media și influențarea opiniei publice. Studiu de caz 

21. Rolul rețelelor sociale în promovarea brandului școlii. Studiu de caz 

22. Comunicare și participare în campania electorală. Studiu de caz 

23. Brand și imagine politică. Studiu de caz 

24. Promovarea partidelor politice în social media. Studiu de caz 

25. Erori de argumentare în campania electorală 

26. Politicul în emisiunile de știri 

27. Socialul în emisiunile de știri 
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28. Breaking news – între informare și dezinformare  

29. Manipularea în discursul mediatic 

30. Jurnalul de știri – între informare și manipulare 

31. Imaginea politicianului în mass-media 

32. Promovarea culturii în mass-media 

33. Globalizare informațională 

34. Particularitățile organizării unui eveniment cultural 

35. Relațiile publice internaționale în cadrul O.N.U. 

36. Relațiile publice internaționale în cadrul unei instituții comunitare 

37. Efectele globalizării asupra României 

38. Globalizarea turismului - studiu comparativ 

39. Rolul comunicării în cadrul sistemului de relații publice internaționale 

40. Impactul conflictului ucraineano-rus asupra României 

41. Comunicatul de presă – eficiență în comunicarea cu mass-media 

42. PR cultural: cultura comunicării, comunicarea culturii 

43. Evenimentele pentru copii: originalitate, ludic și strategii de comunicare  

44. Discursul știrilor de televiziune: comunicare și influență socială 

45. Comunicare cu presa în era web 2.0  

46. Tehnici audiovizuale de comunicare cu mass-media: videocomunicatul de presă 

47. Jurnalismul de investigație – un ethos al cetățeniei active 

48. Simboluri ale identității culturale în discursul public 

 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
 

1. Strategii de stimulare a inteligenței emoționale a elevilor din învățământul primar 

2. Modalități de dezvoltare a capacității de înțelegere a preșcolarilor 

3. Modalități de realizare eficientă a formării intelectuale în învățământul primar 

4. Strategii de stimulare a motivatiei pentru învățare a elevilor din învățământul primar 

5. Posibilități de asigurare a parteneriatului școală – familie în învățământul primar 

6. Formarea competențelor psihosociale în preșcolaritate 

7. Domeniul estetic și creativ - context favorabil de stimulare a originalității preșcolarilor 

8. Bune practici în realizarea educației nonformale în învățământul primar din mediul rural 

9. Valorificarea jocurilor de creație în învățământul preșcolar 

10. Utilizarea platformelor educaționale în activitatea didactică din învățământul primar – 

implicații postpandemice 

11. Studiu cu privire la unele metodele didactice folosite in mediul online in invatamantul primar 

12. Valorificarea activităților extracurriculare în formarea conduitei sociale a preșcolarilor 

13. Modalități de stimulare a dezvoltării personalității în preșcolaritate 

14. Dezvoltarea relaţiilor interpersonale în clasa de elevi/grupa de preşcolari, prin disciplina AVAP 

15. Stimularea motivaţiei învăţării la şcolarul mic, prin disciplina AVAP 

16. Disciplina AVAP şi valenţele formative ale acesteia în învăţământul preşcolar / primar 

17. Strategii didactice de realizare a educaţiei ecologice, prin disciplina AVAP, în învăţământul 

primar 

18. Rolul disciplinei AVAP în dezvoltarea capacităților creative și cognitive, la școlarii din 

învăţământul preşcolar / primar 

19. Strategii de dezvoltarea a comunicării orale în grădiniță 

20. Legende istorice. Contextualizări didactice 

21. Modalităţi de valorificare a lecturii în activitatea de dezvoltare a vocabularului copilului 

preşcolar  

22. Rolul activităţilor de educare a limbajului pentru însuşirea deprinderilor de scris-citit 

23. Strategii didactice de activizare, îmbogăţire, nuanţare a vocabularului şcolarului mic prin 

activități extrașcolare  

24. Activizarea vocabularului în învățământul primar/preșcolar 

25. Metode interactive în valorificarea elementelor de cultură locală/populară 
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26. Strategii didactice de predare-învățare-evaluare a elementelor de comunicare în învățământul 

primar. Aplicație 

27. Demers experimental centrat pe stimularea capacității de pronunție la preșcolari  

28. Investigarea nivelului de maturizare psiho-socială la vârsta preșcolară 

29. Impactul utilizării jocului de rol asupra dezvoltării imaginației preșcolarilor  

30. Managementul eficient al relațiilor interpersonale la nivelul grupei de preșcolari 

31. Modalități de evaluare a capacității de concentrare la elevii din clasa pregătitoare  

32. Dezvoltarea atenției preşcolarilor pe baza utilizării jocurilor didactice 

33. Formarea și dezvoltarea abilităților sociale la preșcolari  

34. Metode de evaluare alternative utilizate în învăţământul preşcolar/ primar  

35. Rolul jocurilor cu reguli asupra dezvoltării conduitei morale a preșcolarilor 

36. Modalități de investigare a nivelului de dezvoltare a memoriei la școlarii mici 

37. Formarea gândirii critice la școlarii mici pe baza utilizării metodelor active 

38. Jocuri didactice pentru dezvoltarea gândirii preșcolarilor 

39. Perspective actuale asupra evaluării în învățământul primar 

40. Imaginea femeii în manualele școlare pentru ciclul primar 

41. Educația civică la școlarul mic 

42. Violența în școala românească. Studiu de caz 

43. Drepturile copilului în ciclul primar : de la teorie la practică 

44. Avantaje si riscuri ale internetului pentru elevii din ciclul primar . 

45. Metode aritmetice de rezolvare a problemelor în învățământul primar. 

46. Locul și rolul jocului didactic în lecțiile de matematică. 

47. Formarea conceptului de număr natural în învățământul primar. 

48. Rolul elementelor de teoria mulțimilor în învățământul primar. 

49. Demersuri didactice necesare învățării operațiilor în ciclul primar. 

50. Reprezentarea socială a matematicii ca disciplină de studiu: investigație exploratorie în rândul 

elevilor de clasa a IV-a 

51. Factori asociați stresului psihic în munca cadrelor didactice care predau în învățământul primar 

52. Caracteristici ale personalității învățătorului în contextul activității didactice în învățământul 

primar 

53. Relația dintre stilurile parentale și conduitele conflictuale ale școlarului mic 

54. Personalitate și stress psihic: studiu în rândul cadrelor didactice din învățământul primar 

55. Dimensiuni ale studiului matematicii în ciclul de învățământ primar 

56. Variabile asociate stării de bine psihologice în rândul cadrelor didactice din învățământul 

primar 

57. Repere ale pregătirii în familie a copilului mic pentru intrarea în grădiniță 

58. Reprezentarea socială a elevului dificil. Perspectiva cadrelor didactice  

59. Dezvoltarea abilităților creative și empatice la preșcolari 

60. Coordonate ale adaptării preșcolarilor la mediul specific din grădiniță 

61. Evaluarea în învățământul primar. Studiu constatativ cu privire la percepția cadrelor didactice, 

elevilor și a părinților 

62. Atitudinea față de școală în rândul elevilor de ciclu primar: studiu comparativ 

63. Modalități de îmbogățire a lexicului elevilor din ciclul primar 

64. Jocul didactic – valori expresiv-educative în dezvoltarea limbajului preșcolarilor 

65. Jocul – activitate de dezvoltare a limbajului elevilor din ciclul primar în cadrul orelor de 

„Comunicare în limba română” 

66. Valențe formativ-educative reflectate în poveștile specifice educației timpurii 

67. Memorizarea – activitate de îmbogățire a lexicului elevilor din ciclul primar  

68. Strategii pentru optimizarea receptării snoavei în ciclul primar  

69. Tradițional sau modern în predarea basmului. Soluții didactice 

70. Povestea și lectura după imagini în ciclul preșcolar 

71. Particularități ale receptării textului liric la preșcolari 

72. Valențe formative ale poeziei pentru copii: Ana Blandiana, Nina Cassian, Tudor Arghezi 

73. George Topârceanu, poet minor? 
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74. Fumatul în literatura română. Implicații etice și estetice 

75. Imaginarul domestic: câini și pisici în literatura română 

76. Analiza textului literar. Expresivitatea semnelor de punctuație și ortografie în poezia bacoviană 

77. Poezia douămiistă. Studiu de caz: Marius Chivu 

78. Predarea-învățarea elementelor de geometrie în învățământul primar 

79. Predarea-învățarea unităților de măsură în învățământul primar 

80. Aspecte metodice ale predării fracțiilor în învățământul primar 

81. Metodica rezolvării de probleme în învățământul primar 

82. Utilizarea metodelor didactice interactive la disciplina matematică în învățământul primar 

83. Metode specifice învățării interculturale în învățământul primar şi impactul utilizării acestora 

asupra elevilor 

84. Realizarea educației interculturale prin conținuturile curriculare din ciclul preşcolar 

85. Educarea emoţională la vârstele timpurii 

86. Metode și tehnici de monitorizare a progreselor elevilor de clasă pregătitoare  

87. Strategii de stimulare a motivaţiei pentru învățare la elevii din învățământul primar  

88. Jocul didactic muzical – mijloc de dezvoltare a gândirii preșcolare. 

89. Aptitudinile muzicale – rolul lor în activitatea muzicală. 

90. Rolul cântecelor și jocurilor în activitatea de educație muzicală a elevilor din ciclul primar. 

91. Folclorul copiilor și integrarea lui în educația muzicală din grădiniță. 

92. Integrarea lecției de educație muzicală la elevii din ciclul primar prin intermediul activității 

instrumentale. 

93. Integrarea metodelor și tehnicilor alternative de evaluare în procesul didactic din ora de 

geografie la clasa a IV-a   

94. Valorificarea orizontului local prin intermediul lecţiilor de geografie - Interdisciplinaritatea în 

predarea geografiei la clasa a IV-a 

95. Valențele instructive și formative ale lecturii geografice 

96. Rolul educaţiei nonformale în formarea noţiunilor geografice 

97. Folosirea metodelor activ-participative în predarea conținuturilor istorice la clasa a IV-a; 

98. Bacăul interbelic. Contribuții evreiești la dezvoltarea acestuia; 

99. Satul românesc între tradiție și modernitate în secolul al XX-lea; 

100. Regina Maria-un simbol al Casei Regale. Contribuții la dezvoltarea României Mari; 

101. Pe urmele daco-getilor din județul Bacău, de la Tamasidava la Zargidava; 

 

Limba și literatura română 

 
1. Poezia Ilenei Mălăncioiu; 

2. Jocul măștilor în romanul Craii de Curtea-Veche, de Mateiu I. Caragiale; 

3. Relațiile în interiorul cuplului în romanele lui Anton Holban. 

4. Interviul cultural. Structuri stilistice  

5. Limbaje și medii în romanul Maitrey, de Mircea Eliade  

6. Marin Preda – expresia lingvistică a fascinației orașului  

7. Problema neologismelor în textele românești vechi 

8. Autohtonizarea elementelor lexicale în textele românești din secolele XVI-XVII 

9. Valențe   ale limbajului gastronomic în Mâța Vinerii, de Doina Ruști 

10. Un roman al literaturii: intertext medieval și parodie barocă în „Don Quijote de la Mancha” 

11. Homo religiosus: apoteoza credinţei (Dante, Divina Comedie), credinţa şovăitoare (Dostoievski, 

Fraţii Karamazov) 

12. Latinismele – normă/abatere de la normă 

13. Limba latină – limba română. Corespondenţe, evoluţie 

14. Elemente de etnoiatrie în creația populară și în cea cultă 

15. Poetica blestemului în folclor și poezia argheziană 

16. Forme şi structuri ale gândirii populare în Baltagul, de Mihail Sadoveanu. 

17. Modalități de exprimare a gradelor de comparație ale adjectivului în limba română. Aplicații: 

stilul beletristic  
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18. Tipologia câmpului semantic al modei în lexicul limbii române prin termeni ce au etimon 

englez  

19. Imaginea Străinului în opera lui Ion Creangă 

20. Reprezentări ale femeii în poezia (pre)pașoptistă. De la Ienache Văcărescu la Vasile Alecsandri 

21. Romii în proza românească. Studiu de caz: Constantin Negruzzi 

 

 

 

Limba şi literatura engleză 

 
1. English vs. American English 

2. The latest trends in word-building processes reflected in the English vocabulary 

3. A thematic approach to Ernest Hemingway’s novels 

4. A thematic approach to Robert Frost’s poems 

5. Exploring the syntax and style of English business letters and e-mails 

6.  Sentence patterns and variations in English song lyrics 

7. Brexlit. Themes and Concerns 

8. Clothes and Dressing in “Pamela; or, Virtue Rewarded” by S. Richardson 

9. Symbols in “Mrs. Dalloway” by Virginia Woolf 

10. Women’s roles in D. H. Lawrence’s “The Rainbow” 

11. Roles and Functions of Female Characters in “Great Expectations” 

12. Charles Dickens’ Social Criticism in “Oliver Twist” and “Hard Times” 

13. The use (and abuse) of anglicized nouns in Romanian mass-media 

14. The language of social networks 

15. Approaches to stress and intonation in everyday speech 

16. Modal verbs and modal expressions in colloquial English 

17. Idiomatic Expressions used in Newspapers and Magazines’ Headlines in the Context of 

COVID-19 

18. Metaphoric Language used in Teacher-Student Interaction 

  

 

Limba şi literatura franceză 

 
1. Rire et corriger. Le Barbier de Séville 

2. Candide: vélocité et humour 

3. Histoire et mémoire. Le français en Indochine 

4. L’expression de la négation en français contemporain 

5. Le groupe nominal sujet en français contemporain 

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

7. Le roman balzacien, un paradigme d’écriture réaliste (Le Père Goriot)  

8. Paul Eluard, poète de l’amour 

9. La peste d’Albert Camus: de l’absurde à la solidarité humaine 

 
 

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 


