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Prof.univ.dr. Adriana Tomulețiu Importanța poveștilor în dezvoltarea inteligenței 
emoționale ale copiilor preșcolari 

Diferențe din cadrul comunicării intergeneraționale în era 
digitalizării 

Factori psihologici care condiționează sănătatea socială 

Impactul învățământului online asupra capacității de 
concentrare a atenției la elevi 

Rolul antrenamentului mental în creșterea performanței 
la sportivi 

Urmările traumelor apărute în copilărie la adulți 

Rolul părinților în reușita școlară a elevilor din 
învățământul gimnazial 

Introverții și adaptarea în societate 

Creativitatea la vârsta preșcolară prin pictură 

Experiența internațională  Work and Travel în creșterea 
stimei de sine și dezvoltarea inteligenței emoționale la 
studenți 

Prof.univ.dr. Camelia Stanciu Stima de sine în rândul persoanelor supraponderale 

Sănătatea mintală a pacienților cu COVID 19 

Cultura familiei în jurul lumii 

Evaluarea depresiei la persoanele vârstnice 

Evaluarea depresiei, anxietății și a stresului în rândul 
bărbaților de vărsta adultă 

Profilul psihologic al infractorului recidivist 

Evaluarea nivelului de stres al pacienților din secția de 
Chirurgie în stadiu pre- și post operator 

Prof.univ.dr. Mihaela Stoica Stresul ocupațional și satisfacția în muncă a cadrelor 
didactice din școlile cu nevoi speciale 

Studiul comparativ privind burnout-ul profesional în 
rândul cadrelor didactice 

Conf.univ.dr. Adela Moraru Stres, autoeficacitate academică și inteligența emoțională 
în mediul universitar 



Teama de a vorbi în public, strategii de intervenție 

Stres, mobbing și burnout la locul de muncă 

Screeningul și fobiilor specifice la persoane adulte în 
context pandemic 

Provocări ale educației online în mediul universitar în 
pandemie 

Conf.univ.dr. Sorina Bălan Formarea conștiinței de sine în copilărie 

Conf.univ.dr. Speranța Popescu Relația dintre anxietate și credințe iraționale legate de 
incertitudine și control 

Tulburări de personalitate și condiții de comorbiditate 

Aportul psihologic în cazurile unor profile atipice de 
dezvoltare 

Lect.univ.dr. Luminița Albert Schizofrenia, evoluție, tratament, integrare în societate 

Provocarea Covid 19 în învățământul preuniversitar 

Codependența în familie 

Lect.univ.dr. Cornelia Fărcaș Afectarea vieții sexuale de emoțiile negative 

Nivelul de stres și mecanisme de adaptare la tineri și 
adulți 

Traumele din copilărie și efectul acestora asupra vieții 
adulte 

Aspecte psihologice și criminologice privind profilul psiho-
comportamental al criminalului 

Traumele copiilor proveniți din familii disfuncționale 

Cauze etiologice ale copiilor care ajung în centre de 
primiri urgență pentru copiii străzii 

Relația dintre cogniție și emoție la elevi în perioada 
evaluărilor 

Tulburările de comunicare și comportament la copiii cu 
tulburări din spectrul autist 

Abuzul la locul de muncă 

Patologia criminală 

Impactul educației judiciare asupra moralității elevilor 

Impactul psihoemoțional al teatrului de operații asupra 
militarilor 

Profilul psiho-comportamental al deținutului care a comis 
infracțiunea de abuz sexual 

Lect.univ.dr. Anca Nemeș Aspecte psihologice implicate în performanța sportivilor 
care practică fotbal de performanță 

Dinamici sociale și somatizare la adolescenții 
instituționalizați 

Bullying -Cyberbullying - Harassment 

Influența journaling-ului asupra sănătății mintale 
sau 
Cum influențează Journaling-ul stima de sine? 

Diferențe în modul de gândire al persoanelor bilingve și al 
celor monolingve 



Inteligența emoțională și stima de sine 

Tipul de personalitate a profesorului și adaptarea la 
mediul online de interacțiune cu elevii/studenții, 
satisfacția în muncă 

Adicțiile digitale 

Efectele naturii asupra sănătății mintale 

Personalitatea, inteligența emoțională și stima de sine la 
studenții din diferite facultăți 

Lect.univ.dr. Andrei Cotruș Utilizarea de tehnici și metode ABA la copiii cu tulburări 
din spectru autism în terapia întârzierii în dezvoltarea 

limbajului 

Identificarea unor posibile corelații psihologice între 
coeficientul de inteligență cognitivă și inteligență 

emoțională 

Evaluarea nivelului de agresivitate și ostilitate la 
adolescenții din medii de proveniență diferite, studiu 

comparativ 

Evaluarea corelațiilor între acceptarea necondiționată a 
propriei persoane și imaginea de sine, ca factor important 

în dezvoltarea completă a tânărului 

Legătura de cauzalitate dintre cortizol și stres 

 

 


