
PROGRAM DE MASTERAT: ASIGURAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

 

 

 

TABEL NOMINAL CU ABSOLVENŢII ÎNSCRIŞI LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE 

SESIUNEA IULIE 2021 

ORDINEA INTRĂRII ÎN SALĂ 

 

Data 

Ora 

 

 

Ora 

 

 

Titlul lucrării 

 

 

Coordonatorul lucrării 

9:00 

Іnfluеnța ѕtatutuluі ѕосіо-eсоnоmіс al 

рărіnțіlоr aѕuрra rеzultatеlоr șсоlarе la сорііі 

dе еtnіе rrоmă 

Lect. univ. dr. Sorina Bălan 

9:15 
Impactul proiectelor europene asupra calității 

educației în învățământul preuniversitar 

Lect. univ. dr. Sorina Bălan 

9:30 

Creșterea calității educației prin managementul 

proiectelor implementate în cadrul organizației 

școlare din comunitățile defavorizate 

Lect. univ. dr. Sorina Bălan 

9:45 

Creșterea calității învățământului prin 

utilizarea metodelor tradiționale și alternative 

de evaluare 

Lect. univ. dr. Sorina Bălan 

10:00 

Evaluarea gradului de obiectivitate a cadrelor 

didactice în evaluarea performanțelor școlare a 

elevilor din ciclul primar 

Lect. univ. dr. Andrei Cotruș 

10:15 
Evaluarea motivației școlare și a strategiilor de 

învățare. Studiu comparativ în funcție de gen 

Lect. univ. dr. Andrei Cotruș 

10:30 
Factorii de stres la cadrele didactice în 

contextul actual 

Prof. univ. dr. Mihaela Stoica 

10:45 
Rolul programelor de școală după școală în 

creșterea eficienței școlare 

Prof. univ. dr. Mihaela Stoica 

11:00 
Metodele și posibilitățile dobândirii 

experienței literare a copilului școlar 

Prof. univ. dr. Adriana Tomulețiu 



 

Ora 

 

 

Titlul lucrării 

 

 

Coordonatorul lucrării 

11:15 

Contribuția metodelor interactive la 

dezvoltarea limbajului și a comunicării 

verbale/orale la vârstă preșcolară prin 

activităţile integrate 

Prof. univ. dr. Adriana Tomulețiu 

11:30 
Rolul karate-ului kyokushin în dezvoltarea 

abilităților de viață la copii 
Prof. univ. dr. Adriana Tomulețiu 

11:45 

Rolul comunicării instituționale în creșterea 

calității actului educațional la ciclul primar 

 

Prof. univ. dr. Adriana Tomulețiu 

12:00 
Rolul jocului didactic în procesul de 

socializare 

Prof. univ. dr. Adriana Tomulețiu 

12:15 
Impactul noilor metode de evaluare în 

creşterea performanţelor şcolare ale elevilor 

Prof. univ. dr. Adriana Tomulețiu 

12:30 

Contribuţia domeniului experienţial „limbă şi 

comunicare” la îmbogățirea și nuanțarea 

vocabularului preșcolarului prin intermediul 

metodelor moderne 

Prof. univ. dr. Adriana Tomulețiu 

12:45 

Rolul poveștilor terapeutice în dezvoltarea 

competențelor emoționale și sociale ale 

preșcolarilor 

Prof. univ. dr. Adriana Tomulețiu 

13:00 
Іmpасtuluі асtіvіtățіlοr еxtrаșсοlаrе în 

dеzvοltаrеа ѕοсіο -еmοțіοnаlă а șсοlаruluі mіс 

Prof. univ. dr. Adriana Tomulețiu 

13:15 
Rolul metodelor nonformale în predarea 

psihologiei la liceu 

Prof. univ. dr. Adriana Tomulețiu 

13:30 
Rolul metodelor interactive în educarea 

limbajului la preșcolari 

Prof. univ. dr. Adriana Tomulețiu 

13:45 

Eficiența jocului didactic matematic în 

predarea - învățarea matematicii în ciclul 

primar 

Prof. univ. dr. Adriana Tomulețiu 

14:00 Dimensiunea de gen în manualele școlare Prof. univ. dr. Adriana Tomulețiu 



 

Ora 

 

 

Titlul lucrării 

 

 

Coordonatorul lucrării 

14:15 Mediul familial și stima de sine la adolescenți Prof. univ. dr. Adriana Tomulețiu 

14:30 

Dezvoltarea creativității la elevi prin 

intermediul orelor de matematică în ciclul 

primar 

Prof. univ. dr. Adriana Tomulețiu 

14:45 
Rolul parteneriatelor școală-familie în 

eficientizarea procesului instructiv-educativ 

Conf. univ. dr. Doina David 

15:00 

Rolul jocului didactic în optimizarea 

comunicării paraverbale şi nonverbale la 

preşcolari 

Conf. univ. dr. Doina David 

 
 

               Secretarul comisiei, 

 

               Lect.univ.dr. Anca Nemeș 
 

 
 

 


