
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

 

Tabel nominal 

cu absolvenţii înscrişi la examenul de licenţă sesiunea iulie 2021 

Ordinea intrării în sală - Susţinerea lucrării de licenţă 

 
 

 

DATA: 12 Iulie 

 

 

Oră susţinere 

 

Titlul lucrării de licenţă 

 

Îndrumătorul 

ştiinţific 

 

9:00 

Impactul stimei de sine scăzute asupra manifestării 

agresivității în mediul școlar 

Luminița Albert 

9:15 

Tulburarea dismorfică. Comportamente alimentare 

excesive și anxietatea față de aspectul fizic în rândul 

tinerilor 

Luminița Albert 

9:30 

Impactul psiho-emoțional al abuzului domestic asupra 

femeilor 

Luminița Albert 

9:45 

Tulburările de limbaj și comunicare la copiii cu 

tulburări din spectrul autist 

Luminița Albert 

10:00 

Anxietatea în contextul pandemiei de covid-19 în 

România 

Luminița Albert 

10:15 Relația dintre timpul petrecut în mediul online, Luminița Albert 



anxietatea socială și stima de sine la adolescenți 

10:30 

Сοnѕumul аlіmеntаr еxсеѕіv, rοl сοmpеnѕаtοr ṣі rіѕс dе 

dеpеndеnţă 

Luminița Albert 

10:45 

Influența trăsăturilor de personalitate în utilizarea 

strategiilor de reglare cognitiv-emoțională 

Andrei Cotruș 

11:00 

Depresia în raport cu extraversiunea-introversiunea la 

adolescenţi 

Andrei Cotruș 

11:15 

Robleme psihosociale determinate de pandemia Covid-

19 

Andrei Cotruș 

11:30 

Evaluarea agresivității și mecanismelor de coping la 

adolescenți cu părinți divorțați. Studiu comparativ 

Andrei Cotruș 

11:45 

Evaluarea posibilelor corelații între anxietate și reușita 

școlară la adolescenți. 

Andrei Cotruș 

12:00 

Evaluarea nivelului de anxietate și depresie la 

adolescenți înainte și în timpul pandemiei covid-19. 

Andrei Cotruș 

12:15 

Terapia logopedică a afaziei cauzate de accidental 

vascular cerebral 

Andrei Cotruș 

12:30 

Evaluarea relației dintre stima de sine, motivația 

școlară, și influența celor două asupra performanțelor 

școlare la adolescenți 

Andrei Cotruș 

12:45 

Evaluarea nivelului de anxietate la asistenții medicali 

din blocul operator și a celor de pe secție. Studiu 

comparativ 

Andrei Cotruș 



13:00 

Identificarea unor posibile corelații între trăsăturile de 

personalitate și respectiv interese și valori la 

adolescenți, în vederea alegerii profesiei 

Andrei Cotruș 

13:15 
Influența stresului asupra stimei de sine la adolescenți Andrei Cotruș 

13:30 

Evaluarea abilităților de învățare și posibile influențe 

ale acestora în succesul școlar la adolescenți 

Andrei Cotruș 

13:45 

Rolul mediului familial în dezvoltarea inteligenței 

cognitive, respectiv inteligenței emoționale la 

adolescenți 

Andrei Cotruș 

14:00 
Efectul consumului de droguri Cornelia Fărcaș 

14:15 
Infracționalitatea și mediul penitenciar Cornelia Fărcaș 

14:30 
Psihologia marketingului în vânzări Cornelia Fărcaș 

14:45 
Personalitatea infractorului recidivist Cornelia Fărcaș 

15:00 

Mecanisme de coping psihologic și religios în 

contextul pandemiei de SARS cov-2 

Adela Moraru 

15:15 
Relația dintre nutriție, starea de bine și anxietate Adela Moraru 

15:30 

Evaluarea nivelului de burnout la asistenții medicali 

din cadrul Unităţii de Primiri Urgențe 

Adela Moraru 

15:45 

Emoționalitate negativă și potential delictogen în 

adolescență 

Adela Moraru 

16:00 Distorsiunile cognitive ca și consecințe psihologice ale Adela Moraru 



violenței domestice 

 

DATA: 13 Iulie 

 

 

Oră susţinere 

 

 

Numele și prenumele candidatului 

 

 

Îndrumătorul 

ştiinţific 

 

9:00 

Relația dintre inteligența emoțională și strategia de 

soluționare a conflictelor interpersonale la adolescenți 

Anca Nemeș 

9:15 
Factori psihologici implicați în consumul de substanțe Anca Nemeș 

9:30 

Evaluarea depresiei, stresului, anxietății și a nivelului 

de singurătate la persoane care joacă jocuri on-line 

Anca Nemeș 

9:45 

Corelația dintre stima de sine și agresivitate la 

adolescenții care provin din casa de tip familial în 

comparație cu adolescenții care provin din familii 

biparentale 

Anca Nemeș 

10:00 

Terapii de inspiraţie psihanalitică şi rolul lor în 

dezvoltarea personalităţii 

Speranța Popescu 

10:15 

Structurarea psihicului în urma experiențelor adverse 

din copilărie 

Speranța Popescu 

10:30 

Rеlаțіа dіntrе ѕаtіѕfасțіе șі mοtіvаțіе în prοсеѕul munсіі 

а aѕiѕtеnțіlοr dе vânzărі 

Mihaela Stoica 

10:45 

Stresul profesional, performanța și satisfacția la locul 

de muncă în domeniul militar 

Mihaela Stoica 

11:00 Mentalitatea liderilor în organizație și performanța în Mihaela Stoica 



leadership 

11:15 

Relația dintre satisfacția profesională și stima de sine la 

agenții de vânzări 

Mihaela Stoica 

11:30 
Personalitatea la fiinţele înalt creatoare Adriana Tomulețiu 

11:45 
Valențe creative în pregătirea preșcolarului Adriana Tomulețiu 

12:00 

Importanța atenției parentale în performanța școlară a 

copilului 

Adriana Tomulețiu 

12:15 

Metode și tehnici de consiliere pentru dezvoltarea 

stimei de sine la copiii de vârstă şcolară mică 

Adriana Tomulețiu 

12:30 

Influența anxietății asupra stimei de sine în viața 

adolescenților 

Adriana Tomulețiu 

12:45 
Infidelitatea în cuplu Adriana Tomulețiu 

13:00 

Jocul didactic matematic la școlarul mic, modalitate de 

educare și dezvoltare psihosocială 

Adriana Tomulețiu 

13:15 
Stima de sine, auto-acceptarea și  acceptarea celorlalți Adriana Tomulețiu 

13:30 
Сrеаtіvіtаtеа lа сοpііі dе vârѕtă prеșсοlаră Adriana Tomulețiu 

13:45 

Dezvoltarea psihică la preșcolarul mare. Influența 

stilului parental 

Adriana Tomulețiu 

14:00 

Modalități de dezvoltare a creativității elevilor din 

ciclul achizițiilor fundamentale, în alternativa 

educațională Step by step 

Adriana Tomulețiu 



14:15 

Evaluarea gradului de atașament al persoanelor aflate 

într-un cuplu heterosexual și cuplu homosexual 

Camelia Stanciu 

14:30 

Program de intervenție în dezvoltarea limbajului la 

copilul cu deficiență mintală ușoară 

Camelia Stanciu 

14:45 
Legătura dintre anxietate și decizia de vaccinare Camelia Stanciu 

15:00 

Evaluarea sferei perceptiv-motrică la copilul cu 

deficiență mintală severă și sindrom ADHD 

Camelia Stanciu 

15:15 
Corelații între inteligența emoțională la părinți și copii Camelia Stanciu 

15:30 

Evaluarea relației dintre stima de sine și agresivitate la 

adolescenți 

Camelia Stanciu 

15:45 
Evaluarea de personalitate a militarului Camelia Stanciu 

16:00 

Nivelul de stres posttraumatic existent la militarii 

întorși din teatrele de operațiuni Irak și Afganistan 

Camelia Stanciu 

16:15 

Corelații ale calității vieții cu dimensiunile modelului 

Big Five și stresori ocupaționali la psihologi și angajați 

din învațământul preuniversitar 

Camelia Stanciu 

 

 

 

        Secretarul comisiei, 

 

              Lect. univ. dr. Anca Nemeș 

 

 


