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PROGRAM DE MASTERAT: PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI TEHNICI DE INTERVENŢIE PRIN CONSILIERE ŞI PSIHOTERAPIE 
 

CATALOGUL  
CU REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE DISERTAŢIE 

SESIUNEA IULIE 2022 

Nr.crt. Titlul lucrarii de disertaţie Media examenului de disertaţie 

1 Intervenţie psihologică în tulburarea afectivă bipolară după remiterea 
episodului acut 

9,66 (nouă 66%) 

2 Rolul poveștilor terapeutice în consilierea copiilor cu tulburări anxioase 
pe fondul pandemiei SARS-COV2 

 
8,33 (opt 33%) 

3 Consilierea elevilor cu părinţii plecați în străinătate  
9,33 (nouă 33%) 

4 Abordarea anxietății și depresiei la persoanele cu și fără nepoți  
9,66 (nouă 66%) 

5 Evaluarea unor posibile corelații între suprafactorii modelului Big Five și 
predilecția către consumul de alcool la adolescenți 

 
9,33 (nouă 33%) 

6 Proiecția anxietății părinţilor asupra școlarilor mijlocii în contextual 
pandemiei COVID-19 

 
10 (zece) 

7 Particularități de personalitate ale cadrelor didactice din învățămțntul 
incluziv 

 
10 (zece) 



 

 
Preşedintele comisiei:  Lect.univ.dr. Andrei Cotruș        Membri: Conf.univ.dr. Speranța Popescu 

                 Lect.univ.dr. Luminița Albert 
              
 
            Secretarul comisiei: Lector univ.dr. Csibi Monika 
             
 

Nr.crt. Titlul lucrarii de disertaţie Media examenului de disertaţie 

8 Eficacitatea psihoterapiei prin relaxare și simboluri în cazul tulburărilor 
de anxietate 

 
10 (zece) 

9 Consiliere de grup la elevii cu       tulburări anxios-depresive în context 
pandemic 

 
10 (zece) 

10 Consecințe psihologice ale mobingului la locul de muncă  
7,33 (șapte 33%) 

11 Diferențe de gen în identificarea unor posibile simptome specifice 
tulburărilor clinic cuprinse în Manualul de Diagnostic și Statistică a 

tulburărilor mintale la adolescenți 

 
10 (zece) 

12 Particularități ale dinamicii grupului și a realției terapeutice în faza finală 
într-un grup de psihodramă cu adolescenți 

 
10 (zece) 

13 Anxietatea și depresia aparținătorilor pacienților cu demență  
9,66 (nouă 66%) 

14 Implicații psihologice asupra autoaprecierii negative a stimei de sine la 
adolescențiiproveniți din familii cu venituri modeste și condiții de viață 

precare 

10 (zece) 

15 Tehnici de intervenţie pentru diminuarea anxietății   și creşterea 
performanței la tinerii sportivi 

 
8,66 (opt 66%) 



 

 
Preşedintele comisiei:  Lect.univ.dr. Andrei Cotruș        Membri: Conf.univ.dr. Speranța Popescu 

                 Lect.univ.dr. Luminița Albert 
              
 
            Secretarul comisiei: Lector univ.dr. Csibi Monika 
             
 

Nr.crt. Titlul lucrarii de disertaţie Media examenului de disertaţie 

16 Aspect comparative și predictive privind trăsăturile de personalitate și 
tulburările clinic din adolescență 

 
10 (zece) 

 
17 Intervenția de criză în depresia severă cu ideație suicidară 9,33 (nouă 33%) 
18 Impactul psihologic al COVID-19 

 
10 (zece) 

19 Dezvoltarea rezilienței psihologice prin tehnici de mindfulness la 
persoanele cu dizabilități în contextual pandemic actual 

 
9,33 (nouă 33%) 

20 Evaluare și intervenţie prin neurofeedback la copiii cu ADHD  
8,66 (opt 66%) 

21 Evaluarea psihologica a pacientului oncologic recent diagnosticat  
10 (zece) 

22 Rolul și eficienţa poveștilor terapeutice în diminuarea tulburărilorn de 
opoziționism provocatory și a tulburărilor de conduită la elevii deficienți 

mintali 

10 (zece) 

23 Strategii de coping ăn adicția jocurilor de noroc 10 (zece) 
24 Investigarea posibilităților de creștere a eficienței funcțiilor cognitive și 

perceptiv-motrice, prin utilizarea programului de îmbogățire 
instrumental Feuerstein, în școlaritatea mică 

10 (zece) 
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Nr.crt. Titlul lucrarii de disertaţie Media examenului de disertaţie 

25 Implementarea terapiei logopedice la copiii cu tulburări din spectrul 
autist 

10 (zece) 

26 Comportamentul persoanelor cu autism 10 (zece) 
27 Elaborarea planului de intervenţie în terapia logopedică la copiii cu 

tulburări de ritm și fluență a vorbirii 
9 (nouă) 

28 Impactul psiho-emoțional asupra copilului în cazul patenerelor cu 
Histerectomie 

10 (zece) 

29 Strategii de intervenţie logopedică la copiii cu tulburări din spectrul 
autist 

9 (nouă) 

30 Corelația competențelor sociale și a conștiinței de sine la copii aflați în 
plasament 

9 (nouă) 

31 Impactul activării auditive în exprimarea plastică 9 (nouă) 
32 Tulburarea de panică și depresia indusă de pandemia COVID-19 9 (nouă) 
33 Program de detoxifiere digitală la adolescenții cu risc de dependență din 

mediul rural 
9,33 (nouă 33%) 

34 Influența trăsăturilor de personalitate asupra strategiilor de coping 
comportamental în context social la adolescenți 

10 (zece) 

35 Personalitatea și copingul la  cadrele medicale în perioada pandemiei 
SARS COV-12 

10 (zece) 
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Nr.crt. Titlul lucrarii de disertaţie Media examenului de disertaţie 

36 Stresul și anxietatea în condițiile pandemiei SARS COV 19 9,33 (nouă 33%) 
37 Rolul tenicii psihdramatice de warm-up în procesul de grup 8,66 (opt 66%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


