
1 
 

 

   

 

 

Nr. 638/2/04.05.2020  

                                                                                    

        Aprobat CF / 04.05.2020 

                                                                           

                                    Decan, 
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Teme pentru disertaţie  

(promoția 2021) 

 

 

Comunicare în spațiul public 

 
1. Analiză comunicațională a discursului public. Studiu de caz 

2. Mediatizarea spațiului public: o abordare etică. Studiu de caz 

3. Deontologia declarațiilor publice în situații de criză. Studiu de caz 

4. Persuasiunea prin simboluri 

5. Valorizarea imaginii personale în dezbaterile televizate 

6. Promovarea brandurilor românești 

7. Construirea brandului politic pe rețele sociale. Studiu de caz.  

8. Dezbaterea prezidențială și cadrajele mediatice. Studiu de caz  

9. Imaginea și reputația actorilor politici în mediul online 

10. Rolul comunicării în stabilirea relațiilor de putere în negociere. Studiu de caz 

11. Strategii, tehnici și tactici utilizate în negocierile cu clienții. Studiu de caz 

12. Strategii de manipulare și persuasiune în negociere. Studiu de caz 

13. Stereotipuri de gen în comunicarea profesională 

14. Gen și construcție mediatică 

15. Reprezentări ale identității de gen în cultura de masă 

16. Reguli de protocol în familie şi societate 

17. Funcţiile diplomaţiei 

18. Protocolul ca instrument de comunicare 

 

 

Cultură și literatură română 
 

1. Balcanism românesc 

2. Conceptul de Mitteleuropa 

3. Principii ale corectitudinii politice 

4. Mărci ale stilului epistolar la Constantin Negruzzi 

5. Onomastica românească între tradiție și mondializare 

6. Reprezentări feminine ale Răului în cultura românească 

7. Contribuţii româneşti la o nouă poetică teatrală: B. Fundoianu/ Mircea Eliade 

8. Scenariu faustic şi imaginar dualist-gnostic în literatura contemporană 
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9. Ficţiunea romanescă, o hermeneutică a istoriei: Doina Ruşti, Trilogia balcanică/ C. V. 

Gheorghiu, Ora 25 

10. Terminologia locuirii în jurnalul Aniţei Nandriş-Cudla, „20 de ani în Siberia‟ 

11. Strucuri fixe în textele dialectale despre jocurile de copii 

12. Discurs gastronomic în „Bucureștii de altădată‟, de Constantin Bacalbașa 

13. Tipologia câmpului semantic al modei în lexicul limbii române 

14. Câmpul semantic al termenilor sportivi în ziarele de specialitate 

15. Câmpul semantic al gradelor de rudenie în operele scriitorilor români 

16. Nuvelistica eminesciană – exercițiu mitanalitic 

17. Poezia lui G. Bacovia – lecturi în palimpsest 

18. Obsesia Răului în poezia lui Ion Tudor Iovian 

19. Satul românesc în operele literare culte 

20. Actanți zoomorfici în basmele populare și creația cultă (Creangă, Preda, Sadoveanu, Hogaş, 

Labiş). 

21. Imaginarul violent românesc. Forme ale bătăii rituale în folclorul românesc 

 

 

Strategii inovative în educație 

 
1. Reprezentările profesorilor asupra caracteristicilor psihocomportamentale ale elevilor talentați 

2. Identificarea elevilor talentați în practica școlară 

3. Strategii 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. Formarea profesorilor in problematica identificării si a cultivării talentelor 

8. Managementul  promovării talentelor la nivelul scolii 

9. Managementul  promovării talentelor in ONG-uri 

10. Analiza de politici educaționale in domeniul promovării talentelor 

11. Strategii de identificare și valorificare a patrimoniului cultural-local utilizate în învățământul 

primar  

12. Strategii de realizare a învățării experiențiale în învățământul primar  

13. Dimensiuni creative ale jocului didactic valorificat în activitățile matematice  

14. Studiu privind evoluția stării de bine a preșcolarilor în raport cu implicarea activă și pozitivă a 

educatoarei  

15. Strategii interactive nonformale de stimulare a responsabilității școlarilor  

16. Strategii experientiale utilizate în învățământul preșcolar  

17. Strategii moderne de învățare colaborativă utilizate în învățământul primar  

18. Strategii experientiale utilizate in educatia nonformala in invatamantul primar 

19. Strategii de realizare a educației interculturale valorificate în învătământul primar 

20. Cultivarea și valorificarea în învățământul primar a interesului elevilor pentru folclor  

21. Metode moderne de stimulare a memoriei prin procesul didactic în învățământul primar  

22. Metode actuale de dezvoltare a atenției elevilor din învățământul primar 

23. Metode de dezvoltare a capacității de a emite judecați morale utilizate în învățământul primar 

24. Strategii de dezvoltare a inteligenței emoționale prin disciplina Dezvoltare personală 

25. Modalități innovative de realizare a activităților liber alese în educația timpurie 

26. Strategii innovative pentru dezvoltarea competențelor emoționale 

27. Managementul calității educației la nivelul învățământului preuniversitar 

28. Evaluarea formativă a competențelor elevilor 

29. Tehnici de învățare socială pentru integrarea eficientă a elevilor 

30. Considerații teoretice și practice cu privire la activizarea învățării  

31. Modele innovative de formare și dezvoltare a competențelor interpersonale la școlarii mici 

32. Proiectare și dezvoltare curriculară prin abordarea diferențiată a instruirii 

33. Metode alternative de evaluare a competențelor elevilor 
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34. Demersuri de inovare a procesului de învățământ prin activități ludice 

35. Metodologii active de exersare a abilităților cognitive 

36. Demersuri de stimulare a potențialului creativ al elevilor 

37. Mecanisme de asigurare a calităţii educației la nivelul organizației școlare 

38. Implementarea curriculumului bazat pe competențe în învățământul primar 

39. Noi perspective asupra proiectării curriculumului la decizia şcolii 

40. Strategii de formare a relațiile interpersonale pozitive prin comunicarea non-violentă 

41. Importamța autoconștientizării emoționale la cadrele didactice din învățământul preuniversitar 

42. Impactul emoțiilor în rezolvarea situațiilor conflictuale din mediul școlar 

43. Stimularea expresivității emoționale prin povești la vârsta școlară mică 

44. Strategii creative de dezvoltare emoțională, personală și socială la vârsta școlară mică 

45. Evaluarea barierelor de comunicare din perspectiva parteneriatului educațional  

46. Educația morală și dezvoltarea socială. Studiu de caz 

47. Strategii de comunicare în situații de criză. Studiu de caz 

48. Rolul comunicării în educarea copiilor cu deficiențe. Studiu de caz 

49. Imaginea și promovarea unei organizații școlare. Studiu de caz 

50. Metode de comunicare eficientă la nivelul instituțiilor școlare. Studiu de caz 

51. Norme etico-deontologice în educație. Studiu de caz 

52. Comunicarea didactică. Perspective teoretice actuale 

53. Abordarea situațiilor conflictuale în organizația școlară 

54. Satisfacția profesională a cadrelor didactice 

55. Strategii ludice inovative pentru dezvoltare socială 

56. Învățarea colaborativă ca modalitate de realizare a parteneriatului grădiniță-familie 

57. Rolurile manageriale ale cadrului didactic. Perspective actuale 

58. Modalități ale comunicării dintre părinți și copiii de vârstă preșcolară 

59. Strategii pentru integrarea elevilor cu cerințe educative speciale în învățământul de masă 

60. Indicatorii școlii incluzive în percepția cadrelor didactice 

61. Particularități ale adaptării psihosociale la sarcinile școlarității în rândul adolescenților 

62. Factori ai indeciziei în alegerea carierei profesionale în rândul adolescenților 

63. Coordonate ale agresivității în rândul elevilor de gimnaziu și liceu 

64. Distorsiuni în aprecierea de către profesori a abilității sociale în rândul elevilor de liceu 

65. Aspecte psihosociale ale agresivității în mediul școlar 

66. Standardul ocupațional – reper in formarea profesionala. Studii de caz 

67. Mobilitățile externe - Strategii de dezvoltare profesională 

68. Instrumente de evaluare a competenței profesionale. Analiza calitativa 

69. Planul de dezvoltare profesională – instrument util 

70. Dileme de morală profesională. Studii de caz 

71. Leadership – abilitate profesionala a profesorului  

72. Eficacitate etica în prestația educatorului profesionist. 

73. Nevoile de dezvoltare profesională. Analiza instrumentelor de identificare 

74. Mentoratul de insertie profesionala intre standarde si realitate  

75. Modele de formare profesională. Studiu de pedagogie comparata 

 

 

Limba engleză. Practici de comunicare  
 

1. Pragmatics of political discourse 

2. Language as action. Pragmatics of complaints 

3. Virtual worlds and their impact on education 

4. Strategies for creating public selves 

5. Postmodern discursive forms 

6. The impact of social media on human relationships 

7. Information virality in the virtual world 

8. Perspectives on print media text varieties 
9. Perspectives on English educational text varieties 
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10. Perspectives on religious text varieties 

11. A comparative approach to travel text varieties and styles 
12. Investigating police jargon and criminal slang across text varieties 

13. Exploring the language of Brexit  

14. Socio-cultural consequences of Brexit 

15. Britain and its rebranding campaigns 

16. Contemporary Britain and educational concerns 

17. Conceptual metaphors of Brexit in political discourse 

18. Discourse markers in communicating human rights – the Human Rights Campaign (the case of 

Wentworth Miller)   

19. Discourse markers in fantasy fiction – the special case of J. R. R. Tolkien’s elvish 

20. Australian English – influences and case study  

21. Irish English – features and case study  

22. Canadian English – specificities  

23. English spoken in India 

24. Rhetorical values of language in persuasion  

25. Sound and fallacious argumentation in present-day political campaigns  

26. Persuasive means and trends in television advertisements 

27. Subliminal meanings in argumentative pieces of literary discourse 

28. Misleading argumentative strategies in illustrated posters 

 

 

 

Limba franceză. Practici de comunicare  

 
1. Dire, c’est faire, mais c’est aussi faire faire. Le fonctionnement de la langue dans la 

communication 

2. Des indices de temps qui permettent de connaître l’organisation des événements dans un récit 

(roman au choix) 

3. La culture française. Eclat et déclin à l’heure de la mondialisation 

4. Etre ou ne pas être Français. Les ambiguïtés de la notion de citoyen au XXI
e
 siècle 

5. L’intellectuel français. L’histoire d’un engagement 

6. Le rôle de l’implicite linguistique dans l’analyse du discours littéraire 

7. Hypostases de la traduction comme négociation du sens 

8. Argumentation et manipulation 

9. Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau: un projet moderne d’écriture 

10. Le thème du livre et de la lecture dans les romans de Gustave Flaubert 

11. La quête de soi dans les journaux d’Eugène Ionesco 

12. Structure de la conversation et négociation 

13. Fonctionnement de l’implicite dans le dialogue 

14. 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 


