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Teme pentru lucrările de licenţă  

(promoția 2021) 

 

Comunicare și relații publice 
 

1. Gestionarea imaginii în situații de criză. Studiu de caz 

2. Aspecte etice ale comunicării în situații de criză. Studiu de caz 

3. Discursul purtătorului de cuvânt în instituţiile publice. Studiu de caz 

4. Etica în relațiile publice. Studiu de caz 

5. Aspecte etice în campaniile organizaționale. Studiu de caz 

6. Etica și jurnalismul de televiziune. Studiu de caz 

7. Imaginea și identitatea unui ONG. Studiu de caz 

8. Rolul relațiilor publice în cadrul organizațiilor de tineret. Studiu de caz 

9. Deontologia comunicării online. Studiu de caz 

10. Aspecte etice în discursul politic actual. Studiu de caz 

11. Analiza reclamelor la parfumuri 

12. Importanța cromaticii în publicitate 

13. Brandingul de țară. Studiu de caz: Franța 

14. Strategii de promovare pe rețele sociale 

15. Comunicarea brandurilor de lux. Studiu de caz 

16. Meme-urile ca formă de comunicare 

17. Reflectarea imaginii tinerilor în mass-media 

18. Cultură și imagine organizațională. Studiu de caz 

19. Diferențe culturale în comunicarea nonverbală. Studiu de caz 

20. Rolul vestimentației în comunicarea nonverbală 

21. Promovarea responsabilității sociale în mediul online 

22. Rolul rețelelor sociale în promovarea brandului personal 

23. Social media și influențarea opiniei publice 

24. Divertisment și tabloidizare în televiziune. Studiu de caz 

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

26. Mass media și opinia publica. Studiu de caz 

27. Informare si dezinformare in social media. Studiu de caz 

28. Responsabilitatea socială corporatistă în România: de la teorie la practică 
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29. Brand și imagine politică. Studiu de caz 

30. Comunicare si joc in mediul virtual. Studiu de caz 

31. Principiul politeții și maximele conversaționale în dezbaterile TV. Studiu de caz 

32. (In)congruenta verbal-nonverbal  în dezbaterile TV. Studiu de caz  

33. Erori de argumentare in campania electorala. Studiu de caz 

34. Obiectivitate vs. subiectivitate in jurnalele de stiri  

35. Rolul televiziunii in influentarea opiniei publice  

36. Umorul in discursul mediatic. Studiu de caz 

37. Ironia in discursul mediatic. Studiu de caz 

38. Ziarul local – între politic şi social 

39. Divertismentul în discursul mediatic 

40. Comentariul politic  – sursa de manipulare a opiniei publice 

41. Instituția publică în comunitate : imagine și comunicare 

42. Comunicatul de presă, instrument al comunicării dintre organizație și publicul său 

43. Tratamentul evenimentului în comunicarea de masă 

44. Românii din Ucraina între identitate și alteritate 

45. Construirea imaginii organizaționale prin comunicare 

46. Umorul în comunicarea publică - abordare semiotică 

47. Identitatea etnică: imagine și construcție mediatică 

48. Instituția educațională - construcția imaginii prin comunicare 

49. Problemele publice în agenda mass media 

50. Televiziune vs vlogging - competiție sau evoluție? 

51. Relaţiile publice internaţionale în contextul globalizării 

52. Relaţii internaţionale în Peninsula Balcanică 

53. Istoria relaţiilor diplomatice dintre România şi U.S.A. 

54. România în contextul geopolitic şi economic al Mării Negre 

55. Acţiunile O.N.U. pentru gestionarea crizelor şi conflictelor 

56. Coordonate ale securităţii statelor în contextul procesului de globalizare 

57. Conflictul identitar şi noile provocări de securitate 

58. Managementul organizării evenimentelor din mediul diplomatic 

59. Organizarea evenimentelor sportive 

60. Structuri şi activităţi de relaţii publice în mediul militar. 

 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar 
 

1. Abordări comparative de curriculum preșcolar – perspectivă diacronică 

2. Modalități de integrare a preșcolarilor rromi în procesul de învățământ 

3. Creșterea coeziunii în clasa de elevi prin unele modalități de realizare a educației nonformale 

4. Studiu constatativ privind dezvoltarea gândirii elevilor din învățământul primar 

5. Jocul didactic – metodă de dezvoltare a limbajului preșcolarilor 

6. Impactul utilizării benzilor desenate asupra dezvoltării competenței de comunicare a scolarilor 

7. Modalități de formare  a conduitei moral – civice la preșcolari  

8. Strategii de realizare a abordării diferențiate în studierea matematicii în învățământul primar 

9. Studiu privind integrarea metodei portofoliului în învățământul primar 

10. Dezvoltarea creativității preșcolarilor prin activități practice 

11. Formarea conduitei empatice a preșcolarilor 

12. Impactul Intâlnirii de dimineață asupra comportamentului social al preșcolarilor 

13. Aspecte ale interculturalității în curriculumul primar 

14. Jocul lingvistic și activizarea vocabularului la preșcolari 

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

16. Rolul povestiriii în activizarea vocabularului în învățământul primar/preșcolar 

17. Activizarea vocabularului prin elemente de cultură populară 

18. Imaginea femeii în manualele școlare pentru ciclul primar 

19. Educația civică la școlarul mic 

20. Violența în școala românească. Studiu de caz 
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21. Drepturile copilului în ciclul primar : de la teorie la practică 

22. Influența mass-media asupra școlarului mic 

23. Strategii ludice pentru dezvoltarea inteligențelor multiple în învățământul primar 

24. Percepția părinților față de utilizarea tehnologiei informației de către școlarii mici 

25. Modalități de formare și stimulare a gândirii critice în învățământul primar 

26. Demersuri de utilizare a jocurilor senzoriale în învățământul preșcolar 

27. Rolul familiei în educarea preșcolarilor/ școlarilor mici 

28. Investigarea percepției cadrelor didactice față de schimbările curriculare din învățământul 

primar 

29. Relația dintre succesul școlar și factorii de mediu 

30. Jocuri didactice pentru dezvoltarea operațiilor gândirii la vârsta preșcolară 

31. Modalități de stimulare a creativității preșcolarului cu ajutorul tehnicilor bazate pe reflecție 

32. Managementul relațiilor interpersonale în grupul școlar 

33. Metode interactive pentru dezvoltarea deprinderilor sociale la vârsta preșcolară 

34. Evaluarea dificultăților de învățare la școlarii mici 

35. Rolul memorizărilor în îmbogățirea limbajului preșcolarilor  

36. Formarea și dezvoltarea compentențelor de comunicare orală prin intemediul dramatizărilor 

37. Stimularea expresivităţii verbale a preșcolarilor prin intermediul povestirilor și repovestirilor 

38. Abordarea metodică a noțiunilor de vocabular prin jocuri didactice în învățământul primar 

39. Legendele populare valorificate în învățământul primar  

40. Formarea conceptului de nr natural in invatamantul primar. 

41. Rolul elementelor de teoria multimilor in invatamantul primar. 

42. Demersuri didactice necesare invatarii operatiilor la clasele I-IV 

43. Locul si rolul jocului didactic in lectia de matematica. 

44. Jocuri didactice matematice pentru dezvoltarea capacitatii de analiza și sinteză a preșcolarilor 

45. Modalități de activizare a elevilor în lecția de matematică 

46. Metode generice pentru predarea-învățarea matematicii în învățământul primar 

47. Rolul problemelor de aritmetică în dezvoltarea creativității elevilor în ciclul  primar 

48. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică în învățământul  primar 

49. Jocul logico-matematic în grădiniță și modalități de realizare a unui învățământ activ 

50. Utilizarea jocului didactic mathematic în predarea- învățarea numerației în învățământul 

preșcolar 

51. Predarea-învățarea elementelor de geometrie în învățământul preșcolar 

52. Astpecte metodice privind învățarea operațiilor cu numere naturale în învățământul prescolar 

53. Atitudinea față de studiul matematicii în rândul elevilor de ciclu primar 

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

director de școală efficient 

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

56. Coordonate ale dezvoltării personale a cadrelor didactice din învățământul preșcolar și primar 

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

primar 

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

România 

59. Coordonate ale dezvoltării emoționale a elevilor din clasa pregătitoare 

60. Repere psihopedagogice ale medierii conflictelor și reducerii agresivității în grupa de preșcolari 

61. Rolul activităților artistico-plastice în dezvoltarea creativității preșcolarilor 

62. Rolul lecturii în dezvoltarea capacității lingvistice la vârsta preșcolară 

63. Percepția față de bătaie ca metodă de disciplinare în rândul copiilor de vârstă școlară mică 

64. Bullying-ul în mediul școlar 

65. Modalități de optimizare a relației dintre școală și familia elevului de ciclu primar 

66. Valorificarea resurselor lexicale în ciclul preşcolar prin activitatea de memorizare 

67. Lectura după imagini – activitate de îmbogăţire a lexicului preşcolarilor. Aplicaţii grupa mare 

68. Îmbogăţirea lexicului preşcolarilor în cadrul activităţilor de „Limbă şi comunicare” 

69. Valorificarea resurselor lexicale ale elevilor în ciclul primar prin activitatea de povestire 

70. Strategii didactice în predarea-învăţarea-evaluarea activităţii de memorizare în cadrul lecţiilor 

de „Limbă şi comunicare” în ciclul primar 
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71. Realizarea educației interculturale prin conținuturile curriculare din ciclul primar 

72. Realizarea educației interculturale prin conținuturile curriculare din ciclul preşcolar 

73. Realizarea educaţiei interculturale în învăţământul primar – strategii didactice 

74. Realizarea educaţiei interculturale în învăţământul preşcolar – strategii didactice  

75. Managementul clasei de elevi caracterizate de diversitate etnică şi culturală 

76. Școala și societatea în proza scurtă a lui I. L. Caragiale 

77. Dimensiunea formativă a povestirilor lui Ion Creangă 

78. Tudor Arghezi – „poezia boabei și a fărâmei” 

79. Gellu Naum – Cartea cu Apolodor 

80. Ce mai citim? Trenduri în literatura pentru copii 

81. Studiul fizico-geografic al … (poate fi o regiune geografică, o comună) 

82. Studiul uman-geografic al … (poate fi o regiune geografică, o comună sau un oraș) 

83. Studiul geografic al unei unităţi administrative (poate fi o regiune geografică, o comună sau un 

oraș) 

84. Modalitați de valorificare a metodelor interactive în lecția de geografie  

85. Modalitați de valorificare a metodelor active în lecția de geografie  

86. Între tradițional și modern. Utilizarea metodelor moderne în predarea istoriei la clasa a IV a. 

87. Didactica interactivității și didactica centrării pe elev în abordarea disciplinei istorie la clasa     

a IV a. 

88. Metode și tehnici de dezvoltare a gândirii critice în predarea disciplinei istorie la clasa a IV a. 

89. Integrarea istoriei locale și a istoriei orale în programa școlară în învățământul primar. Studiu 

de caz: Istoria Bacăului. 

90. Istoria învățământului pedagogic băcăuan. Statutul disciplinei istorie în cadrul acestuia. 

91. Elementele de limbaj plastic, elemente morfologice de bază în dezvoltarea capacității creative 

92. Punctul ca element de limbaj plastic in demersul didactic - abordari multiple 

93. Linia decorativă - element constituent al ornamenticii 

94. Pata - considerente plastice și abordări pedagogice 

95. Linia plastică - factor de observare și de dezvoltare a sensibilității elevului 

96. Jocul didactic muzical –mijloc de dezvoltare a gândirii preșcolarilor. 

97. Formarea și valorificarea aptitudinilor muzicale a copiilor de vărsta preșcolară. 

98. Rolul muzicii în dezvoltarea senzorială, afectivă, intelectuală, a atenției, a voinței, memoriei 

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

Abilități practice; 

100. Perfecționarea sistemului de evaluare și examinare din perspectiva reformei învățământului 

românesc, la disciplina Abilități practice; 

101. Strategii didactice specifice disciplinei Abilități practice; 

102. Valorificarea aspectelor educative în contextul predării disciplinei Abilități practice; 

103. Metode și instrumente de evaluare recomandate pentru disciplina Abilități practice; 

104. Creativitatea, formă de exprimare la orele de Abilități practice 

 

Limba și literatura română 

 
1. Simbolistica drumului în opera lui Mihail Sadoveanu  

2. Biografie și ficțiune în romanul Luntrea lui Caron, de Lucian Blaga 

3. Ștefan Augustin Doinaș, poet neoclasic 

4. Constante ale poeziei Ilenei Mălăncioiu 

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

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

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

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

9. Toponimia localității…. 

10. Elemente de antroponimie în localitatea…. 

11. Monografia lingvistică a localității… 
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12. Reminiscenţe de scenariu iniţiatic în imaginarul (post)modern: de la Ghilgameş la Stăpânul 

inelelor 

13. Imaginarul medieval şi parodierea lui în Don Quijote de la Mancha: donna angelicata devine 

Dulcinea 

14. Exilul la feminin în tragedia greacă 

15. Imaginar mitic dualist în opera lui Lucian Blaga 

16. Limbaje și medii în romanul „Cel mai iubil dintre pământeni‟, de Marin Preda 

17. Valori stilistice ale diminutivului în ciclul „La lilieci‟, de Marin Sorescu 

18. Povestea locurilor. Elemente de toponimie locală 

19. Câmpul semantic al trăirilor afective în opere literare 

20. Câmpul semantic al fenomenelor sonore în creaţia eminesciană 

21. Mijloace interne de îmbogăţire lexematică. Aplicaţii – stilul literaturii artistice 

22. Elemente de prosopogrаfie în opera lui Mircea Eliade : femeia exotică 

23. Arheologia jocului. Studiu de caz… 

24. Entităţi nosologice în cultura populară românească. Studiu de caz  

25. G. Coșbuc și creația populară 

26. Viaţa gesturilor în basm. Studiu de caz 

27. Rezonanțe folclorice în opera lui Tudor Arghezi 

28. Reprezentări literare ale terminologiei gastronomice în proza pașoptistă 

29. Caragiale și identitatea românească 

30. Discursul naționalist în publicistica eminesciană 

 

Limba şi literatura engleză 

 
1. Collocations in the English language 

2. Blending, as a source of developing the English vocabulary 

3. The tragic hero in William Shakespeare’s Hamlet 

4. A thematic approach to William Shakespeare’s The Tempest 

5. Themes and symbols in Ernest Hemingway’s The Snows of Kilimanjaro 

6. The syntax of computer-mediated texts 

7. The syntax and style of argumentative writing 

8. The syntax of English postmodifiers  

9. Exploring sentence variety in economic texts 

10. Masculinity and femininity in Charlotte Brontë’s Jane Eyre 

11. Constructing Heathcliff’s identity in Emily Brontë’s Wuthering Heights 

12. Circularity and linearity of space in Charles Dickens’s Great Expectations 

13. Literary representations of King Henry VIII: the King and the man 

14. The UK and its approaches to immigration policy 

15. Queen Victoria and the birth of royal journalism 

16. The role of English adjectives in advertising 

17. The use of English pronouns in the media 

18. The use of English articles in the media 

19. Every exquisite picture has an imitation: comparison between Oscar Wilde’s The Picture of 

Dorian Gray and Will Self’s Dorian 

20. Themes and intertextuality in Ian McEwan’s Enduring Love 

21. Characters and associated symbols in William Golding’s Lord of the Flies 

22. Themes and supporting motifs in Virginia Woolf’s Mrs Dalloway 

23. Violation of grammar rules in informal speech 

24. Temporal markers in written texts 

25. The use of modal verbs in colloquial speech 

26. Everyday idioms frequently used in communication 

27. The impact of computer and Internet use on everyday language 

28. The pervasiveness of metaphor in the language of Economics  
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Limba şi literatura franceză 

 
1. Apprendre à prononcer le français avec des exercices de phonétique 

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

3. Echos picaresques dans La légende et les aventures héroïques, joyeuses et glorieuses 

d’Ulenspiegel de Charles de Coster  

4. Phèdre. Mythe et réécriture à l’âge classique 

5. Tristan et Iseut. Les masques de l’amour 

6. Pour une francophonie plurielle: le français au Sénégal 

7. Le groupe nominal sujet en français contemporain 

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

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

10. Les types de phrases. De la forme au sens 

11. Le roman balzacien, un paradigme d'écriture réaliste (Le Père Goriot) 

12. Victor Hugo, poète romantique (Les Rayons et les Ombres)   

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

14. Paul Eluard, poète de l’amour 

15. Temps verbaux et narration 

16. Valeurs et emplois des déterminants du nom 

17. Fonctions linguistiques des pronoms 

18. 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 


