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ORA TITLUL LUCRĂRII 

ÎNDRUMĂTORUL 

ŞTIINŢIFIC 

1.  9:00 Legătura dintre anxietate și credințe iraționale legate de 

incertitudine și control 

Conf. univ. dr. 

Speranța Popescu 

2.  9:15 Tulburări de personalitate și condiții de comorbiditate în clinica 

psihiatrică 

Conf. univ. dr. 

Speranța Popescu 

3.  9:30 Aportul psihologic în cazurile unor profile atipice de dezvoltare Conf. univ. dr. 

Speranța Popescu 

4.  9:45 Provocările din perioada pandemiei Covid-19 în învățământul 

preuniversitar 

Lect. univ. dr. 

Luminița Albert 

5.  10:00 Dinamici sociale și somatizare la adolescenții instituționalizați Lect. univ. dr.  

Anca Nemeș 

6.  10:15 Stima de sine la persoanele care se confruntă cu fenomenul de 

bullying 

Lect. univ. dr.  

Anca Nemeș 

7.  10:30 Cum influențează un curs de journaling starea de bine a 

participanților 

Lect. univ. dr.  

Anca Nemeș 

8.  10:45 Diferențe în modul de gândire al persoanelor bilingve și al celor 

monolingve 

Lect. univ. dr.  

Anca Nemeș 

9.  11:00 Inteligența emoțională și stima de sine la adulți (24-40 ani) Lect. univ. dr.  

Anca Nemeș 

10.  11:15 Adaptarea la mediul online și satisfacția în muncă a 

profesorului 

Lect. univ. dr.  

Anca Nemeș 

11.  11:30 Inteligența emoțională, stima de sine și personalitatea la 

studenții din diferite facultăți 

Lect. univ. dr.  

Anca Nemeș 

12.  11:45 Alcoolismul și traumele din copilărie Lect. univ. dr.  

Anca Nemeș 

13.  12:00 Adicțiile digitale și remedii posibile Lect. univ. dr.  

Anca Nemeș 

14.  12:15 Efectele benefice ale naturii asupra sănătății mintale Lect. univ. dr.  

Anca Nemeș 

15.  12:30 Importanța poveștilor în dezvoltarea inteligenței emoționale la 

preșcolari 

Prof. univ. dr.  

Adriana Tomulețiu 



16.  12:45 Medierea prin terapii și procedee artistico-plastice Prof. univ. dr.  

Adriana Tomulețiu 

17.  13:00 Comunicarea intergenerațională în era digitalizării Prof. univ. dr.  

Adriana Tomulețiu 

18.  13:15 Impactul telefonului asupra stresului și capacității de 

concentrare a atenției la elevi 

Prof. univ. dr.  

Adriana Tomulețiu 

19.  13:30 Rolul antremanentului mental în creșterea performanței la 

sportivi 

Prof. univ. dr.  

Adriana Tomulețiu 

20.  13:45 Efectele dependenței de internet asupra stimei de sine Prof. univ. dr.  

Adriana Tomulețiu 

21.  14:00 Impactul stereotipurilor de gen în societate Prof. univ. dr.  

Adriana Tomulețiu 

22.  14:15 Rolul familiei în reușita școlară a elevilor de gimnaziu Prof. univ. dr. 

 Adriana Tomulețiu 

23.  14:30 Temperamentul și socializarea în era digitală Prof. univ. dr.  

Adriana Tomulețiu 

24.  14:45 Creativitatea la vârsta preșcolară prin pictură Prof. univ. dr.  

Adriana Tomulețiu 

25.  15:00 Motivația școlară și prosocială la copiii de etnie rromă Conf. univ. dr.  

Sorina Bălan 

26.  15:15 Beneficiile și dezavantajele jocurilor video Conf. univ. dr.  

Sorina Bălan 

27.  15:30 Stima de sine și imaginea corporală în rândul adolescenților Prof. univ. dr.  

Camelia Stanciu 

28.  15:45 Specificul anxietății pacienților în context pandemic Prof. univ. dr.  

Camelia Stanciu 

29.  16:00 Familia în diferite culturi ale lumii și influența geloziei asupra 

relației de cuplu 

Prof. univ. dr.  

Camelia Stanciu 

30.  16:15 Evaluarea schemelor cognitive la persoanele anxioase și 

depresive 

Prof. univ. dr. 

Camelia Stanciu 

31.  16:30 Relația stres – personalitate – mecanisme de coping Prof. univ. dr.  

Camelia Stanciu 

32.  16:45 Profilul psihologic și personalitatea infractorului recidivist Prof. univ. dr.  

Camelia Stanciu 

33.  17:00 Stresul și mecanismele de coping la pacienți chirurgicali Prof. univ. dr.  

Camelia Stanciu 

34.  17:15 Evaluarea depresiei, anxietății și stresului în rândul bărbaților 

de vârstă adultă cu deficit de testosteron 

Prof. univ. dr.  

Camelia Stanciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA:  13.07.2022 
 

 

 

 
ORA TITLUL LUCRĂRII 

ÎNDRUMĂTORUL 

ŞTIINŢIFIC 

35.  9:00 
Importanța asistenței psihologice în stresul ocupațional al 

persoanelor din cadrul jandarmeriei 

Prof. univ. dr.  

Mihaela Stoica 

36.  9:15 
Importanța motivației angajaților asupra performanței 

profesionale  

Prof. univ. dr.  

Mihaela Stoica 

37.  9:30 
Stresul ocupațional și satisfacția în muncă a cadrelor 

didactice din școlile cu nevoi speciale 

Prof. univ. dr.  

Mihaela Stoica 

38.  9:45 
Influența stilului managerial asupra comunicării Prof. univ. dr.  

Mihaela Stoica 

39.  10:00 
Studiu comparativ privind burnout-ul profesional în 

rândul cadrelor didactice  

Prof. univ. dr.  

Mihaela Stoica 

40.  10:15 
Terapia comportamentală aplicată (ABA) în întîrzierea 

limbajului la copiii cu tulburări din spectrul autist 

Lect. univ. dr.  

Andrei Cotruș 

41.  10:30 
Evaluarea abilităților la copii. Studiu comparativ în 

funcție de lateralitatea cerebrală dominantă 

Lect. univ. dr.  

Andrei Cotruș 

42.  

10:45 

Evaluarea posibilelor corelații între acceptarea 

necondiționată față de propria persoană și imaginea de 

sine la tinerii care își urmează studiile comparativ cu cei 

care dețin și un loc de muncă 

Lect. univ. dr.  

Andrei Cotruș 

43.  11:00 
Corelația dintre gândurile automate negative și nivelul 

episodului anxios 

Lect. univ. dr.  

Andrei Cotruș 

44.  11:15 
Particularități ale dezvoltării imaginii de sine la 

adolescenții instituționalizați 

Conf. univ. dr.  

Adela Moraru 

45.  11:30 
Teama de a vorbi în public – Tehnici de intervenție Conf. univ. dr.  

Adela Moraru 

46.  11:45 
Stress, mobbing și burnout la locul de muncă Conf. univ. dr.  

Adela Moraru 

47.  12:00 
Impactul psihologic al pandemiei Covid – 19 în mediul 

universitar 

Conf. univ. dr.  

Adela Moraru 

48.  12:15 
Afectarea vieții sexuale de emoțiile negative Lect. univ. dr.  

Cornelia Fărcaș 

49.  12:30 
Nivelul de stres și mecanisme de coping la stres la tineri 

și adulți 

Lect. univ. dr.  

Cornelia Fărcaș 

50.  12:45 
Relația dintre traumele din copilărie și tulburările de 

anxietate la adulți 

Lect. univ. dr.  

Cornelia Fărcaș 

51.  13:00 
Aspecte psihologice și criminologice privind 

personalitatea criminalului 

Lect. univ. dr.  

Cornelia Fărcaș 

52.  13:15 
Traumele copiilor proveniți din familii disfuncționale Lect. univ. dr.  

Cornelia Fărcaș 

53.  13:30 
Inteligența emoțională în relațiile de cuplu Lect. univ. dr.  

Cornelia Fărcaș 

54.  
13:45 

Procesul de socializare în regim de detenție al 

persoanelor condamnate pentru infracțiuni contra vieții 

Lect. univ. dr.  

Cornelia Fărcaș 



55.  14:00 
Cauzele etiologice ale copiilor care ajung în centrele de 

primiri urgentă pentru copiii străzii 

Lect. univ. dr.  

Cornelia Fărcaș 

56.  14:15 
Tulburările de comunicare și comportament la copiii din 

spectrul autist 

Lect. univ. dr.  

Cornelia Fărcaș 

57.  14:30 
Stiluri de atașament, stiluri de dragoste și satisfacție în 

relațiile de cuplu 

Lect. univ. dr.  

Cornelia Fărcaș 

58.  14:45 
Evaluare și intervenție în autismul infantil Lect. univ. dr.  

Cornelia Fărcaș 

59.  15:00 
Patologia criminală Lect. univ. dr.  

Cornelia Fărcaș 

60.  15:15 
Relația dintre elevi și materia opțională Educație 

judiciară 

Lect. univ. dr.  

Cornelia Fărcaș 

61.  15:30 
Impactul psiho-emoțional al teatrelor de operații asupra 

militarilor 

Lect. univ. dr.  

Cornelia Fărcaș 

62.  15:45 
Profilul psiho – comportamental al deținutului care a 

comis infracțiunea de abuz sexual 

Lect. univ. dr.  

Cornelia Fărcaș 

63.  16:00 
Calitatea vieții la persoanele adulte cu alergii respiratorii Lect. univ. dr.  

Luminița Albert 

64.  16:15 
Corelația dintre rezultatele școlare și anxietatea la 

adolescenți 

Lect. univ. dr.  

Luminița Albert 

65.  16:30 
Epuizarea profesională în activitatea asistenților medicali 

în perioada post-covid 

Lect. univ. dr.  

Luminița Albert 

66.  16:45 
Schizofrenia. Evoluție, tratament, integrare în societate Lect. univ. dr.  

Luminița Albert 

67.  17:00 
Corelația dintre traumă și tulburarea de consum de alcool Lect. univ. dr.  

Luminița Albert 

68.  17:15 
Direcții în terapia tulburării limbajului oral în contextual 

dizabilității auditive 

Lect. univ. dr.  

Luminița Albert 

69.  17:30 
Efectele terapiei ocupaționale în diminuarea 

comportamentului agresiv la elevii cu dizabilități 

Lect. univ. dr.  

Luminița Albert 

70.  17: 45 
Rolul educatorului în munca cu copii cu CES Lect. univ. dr.  

Luminița Albert 

71.  18:00 
Efectele pandemiei Covid asupra relatiilor romantice Conf. Univ. Dr.  

Adela Moraru 

 

 

 

 

Secretarul comisiei: 

Lect.univ.dr. Anca Nemeș 

 

 


