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DIDACTIC  

DENUMIREA TEMEI 

Conf. univ. dr. 

Mihaela PĂIȘI- 

LĂZĂRESCU 

1. Dinamica relaţiilor interpersonale în clasa de elevi 

2. Relaţii şi interacţiuni în clasa de elevi 

3. Roluri manageriale ale profesorului pentru învăţământul primar / preşcolar 

4. Cooperare şi competiţie în clasa de elevi 

5. Competiţie şi conflict în clasa de elevi 

6. Clasa de elevi ca grup educaţional 

7. Studiu privind factorii de grup 

8. Managementul formării continue în organizaţiile şcolare 

9. Metode, tehnici şi instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educaţional 

10. Sintalitatea clasei de elevi 

11. Statusuri şi roluri în clasa de elevi 

12. Perspectiva managerială asupra rolului recompenselor şi pedepselor în relaţia 

profesor elev 

 

Conf. univ. dr.  

Loredana TUDOR 

1. Analiza critic-constructivă a curriculumuluipentruînvăţământulpreşcolar/ primar 

din perspectivamanageruluişcolar 

2. Rolulmanageruluişcolarîndezvoltareaorganizaţieişcolare 

3. Managementulevaluarii in invatamantulpreuniversitar 

4. Noi tendinte in proiectarea si realizarea curriculumului educational – studiu 

comparativ pentru diferite niveluri de scolarizare;  

5. Implicatii ale activitatii de mentorat asupra calitatii proiectarii si realizarii 

curriculumului educational 

 

Conf. univ. dr.   

Magdalena STAN 

1. Strategii de motivare a personalului didactic 

2. Determinanti ai satisfactiei profesionale a cadrelor didactice  

3. Dinamica valorilor profesionale in mediul educational 

4. Profesorii si reactiile lor emotionale la stresul organizational 

5. Dimensiuni psihosociale ale managerului educational 

6. Instrumente manageriale privind evaluarea activitatii profesionale in institutiile 

de invatamant 

7. Managementul carierei profesionale  in invatamantul preuniversitar 

8. Modalitati de dezvoltare a culturii organizationale in scoala 

 

Conf. univ. dr. 

Neacsu Mihaela 

Probleme conceptuale şi practice ale implementării sistemului de management al calităţii 

totale în educaţie  

Managementul educațional performant și optimizarea calității climatului școlii  

Autoevaluarea instituțională pe baza standardelor de calitate-modele practice  

Mecanisme de asigurare a calității la nivelul școlii  
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Standarde de calitate în activitatea didactică cu clasa de elevi   

Auditul calităţii managementului instituţional şcolar - repere teoretice și practice  

Managementul proiectelor de dezvoltare instituţională - repere teoretice și practice  

Impactul proiectelor instituționale asupra dezvoltării organizației școlare 

Politici  educaționale privind curriculumul şi competenţele educaţionale  

Aspecte teoretice și practice ale creșterii calității parteneriatului școală/grădiniță-familie 

Conf. univ. dr. 

Maria Pescaru 

 

Principii și abordări privind orientarea unităților de învățământ către mediul extern 

(părinţi, comunitate, autorităţi, agenţi economici etc.) 

Cariera didactică în contextul schimbărilor legislative în învăţământul preuniversitar 
Integritate morală, onestitate profesională şi calitatea în educaţie 

Schimbarea şi raportarea acesteia la vulnerabilităţile generale faţă de corupţie în școli 

Tehnici de prevenire și combatere a activităților de corupție în unitățile de învățământ 

Prevenirea și combaterea formelor de manifestare a violenței în mediul școlar 

Forme de prevenire și combatere a delincvenței juvenile în învățământ  

Instituțile de învățământ precolar/primar în contextual schimbărilor legislative din 

învățământul preuniversitar 

Forme de reglementare a relațiilor sociale din cadrul parteneriatului școală-familie în 

învățământul preșcolar/primar 

Modalități de reglementare a relațiilor sociale din cadrul parteneriatului școală-

comunitate în învățământul preșcolar/primar 

Mijloace de prevenire și combatere a consumului de alcool, droguri în unitățile de 

învățământ preuniversitar-nivel preșcolar/primar 

Modalități de reglementare legală a relațiilor interpersonale în unitățile de învățământ 

preuniversitar-nivel presocar/primar   

Modalități de reglementare legală a activității sistemului de conducere unităților de 

învățământ preșcolar/primar    

Managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar-o abordare responsabilă 

Funcționarea și dezvoltarea instituțiilor de învățământ preuniversitar 

Strategii şi politici privind managementul unităților de învăţământul preuniversitar 

Cadrul european şi naţional al managementului instituțiilor de învăţământ preuniversitar 

Managementul proceselor educaţionale şi complementare 

Organismele funcționale de la nivelul unității de învățământ 

Interdependenţa dintre management, calitate, particularităţile societăţii şi problemele 

educaţiei 

Leadership-ului și managementul instituțiilor de învățământ-abordare sistemică  

Sistemul decizional la nivelul conducerii unității de învățământ 

Management și cultură organizațională școlară în învățământul preșcolar/primar 

Implicarea organizațiilor nonguvernamentale în susținerea activităților din mediul școlar 

în învățământul preșcolar/primar 

Managementul conflictelor în cadrul organizațiilor școlare-strategii de negociere și 

soluționare 

Politici educaționale de implicare a comunității în activitatea unității școlare 

Managementul și gestionarea situațiilor de criză educațională în unitățile de învățământ 

Modalități de optimizare a relațiilor intra și interinstituționale la nivelul unității de 

învățământ 

Conf. univ. dr. 

Claudiu Langa 

Rolul inovării şi creativităţii în conturarea viziunii organizaţiei 

Schimbare si inovare in institutiile scolare 

Rezistența la schimbare și influențarea atitudinilor în mediul scolar 

Influența culturii organizaţiei şcolare asupra dezvoltării unităţii de învăţământ 

Climatul psihosocial - factor de optimizare a activităţii educaţionale din cadrul şcolii 

Relația dintre stilul managerial ale managerului și calitatea climatului şcolii   

Organizaţia în societatea civilă. Parteneriat şi implicare comunitară 

Managementul proiectelor extraşcolare 

Utilitatea aplicării metodelor ştiinţifice de cunoaştere sistematică a grupului educaţional 

în managementului org scolare   
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Diagnoza şi analiza nevoilor educaţionale şi de formare în perspectiva schimbărilor 

educaţionale 

Managementul activităţilor nonformale în organizaţiile şcolare 

Managementul formarii continue a cadrelor didactice 

Modalități de optimizare a procesului de luare a deciziilor 

Rolul culturii organizaționale în creșterea performanțelor organizației educaționale 

Negocierea – strategie de rezolvarea a conflictului în şcoală 

Medierea conflictelor în școală 

Intervenţia managerială în conflictul din cadrul organizației școlare 

Strategii de soluționare a conflictelor intraoganizationale. 

 

Conf. univ. dr. 

Bloju Loredana 

Perspectiva managerială asupra modalităților de soluţionare a situaţiilor de criză 

educaţională, Modalităţi de eficientizare a relațiilor de comunicare la nivelul 

organizațiilor școlare 

Modalităţi de depăşire a blocajelor de comunicare la nivelul clasei 

Comunicarea verbalăşi nonverbală la în organizațiile școlare 

Conf. univ. dr. 

Ionut BULGARU 

 

Dinamica relaţiilor interpersonale în organizaţiile şcolare 
Modalităţi de optimizare a relaţiilor interpersonale în clasa de elevi /grupa de preşcolari 
Relaţii şi interacţiuni în clasa de elevi 
Studiu privind stilurile manageriale ale profesorului 
Influenta stilului managerial  asupra performantelor scolare 
Influenta stilului managerial asupra climatului psihosocial  
Influenta stilului managerial asupra coeziunii grupului educational 
Clasa de elevi ca grup educaţional 
Metode, tehnici şi instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educaţional 
Metode de cunoastere a relatiilor interpersonale si de stimulare a coeziunii grupului 

educational 
Sintalitatea clasei de elevi 
Dinamica relaţiilor socio-afective în grupurile şcolare 
Formarea capacitatii de comunicare in invatamantul prescolar 
Organizatia scolara: cultura, structura, procese 
Cunoasterea grupului educational. Abordare aplicativa 
Managementul deciziei in cadrul organizatiei scolare 
Functia de prognoza si decizie strategica in cadrul organizatiei scolare 
Strategii de eficientizare a managementului in cadrul organizatiei scolare 
Caracteristici ale comunicarii manageriale in cadrul organizatiei scolare 
Influenta comunicarii manageriale asupra relatiilor interpersonale in cadrul 

organizatiei scolare 

Prof. univ. dr. 

Valeriu Dumitru  

 

Managementul educational -  aplicatii ale teoriei inteligentelor multiple in scoala 

primara 
Studiu privind influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra 

managementului şi coeziunii clasei de elevi 
Managementul gestionării conflictelor în şcoală 
Managementul colaborarii dintre familie şi grădiniţă – condiţie a unei educaţii de calitate 

a preşcolarilor  
Managementul sistemului metodologic de evaluare in invatamantul primar 
Managementul evualuării a procesului de predare  în actul educativ din unităţile şcolare.                              
Proiectarea pedagogică şi managementul eficient al realizării ei. 
Managementul evaluării randamentului şcolar  
Managementul evaluarii personalului  didactic din institutiile şcolare 
Managementul activităţilor extraşcolare în instituţiile educaţionale  
Magementul activităţilor extracurriculare în grădiniţa de copii. 
Eficientizarea managementului clasei de elevi pentru asigurarea unui învăţământ de 

calitate. 
Implicaţii manageriale în crearea motivaţiei învăţării pentru asigurarea succesului şcolar. 
Managementul formării si dezvoltării culturii organizaţionale în instituţiile de 

învăţământ. 
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Managementul proiectării şi implementării programelor educaţionale în învăţămantul 

preuniversitar. 
Managementul efecientizării proiectelor educaţionale 
 Managementul rezolvării situaţiilor de criză educaţională din clasa de elevi 

Lect. univ. dr. 

Dumitru Cristina 

Servicii de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în şcolile 

obişnuite 

Participarea părinţilor în luarea deciziilor privind educaţia copiilor cu CES 

Managementul clasei în context incluziv 

Modalități de proiectare a educației incluzive 

Impactul educatiei incluzive asupra dezvoltarii prescolarilor  

 

Lect. univ. dr. 

Petrescu Tudor 

Optimizarea comunicarii dintre profesor elevi parinti prin folosirea noilor tehnologii 

informationale 

Informatizarea comunicarii intre scoala si societate 

Posibilitati de folosirea tehnologiilor informationale in leadership-ul si managementul 

curriculumului 

Asupra informatizării managementului educaţiei în era Inernetului 

Folosirea tehnologiilor TIC în activităţile didactice  

conf.univ.dr. 

Dănescu Elena 

 
Managementulactivităţilor de predare/învățatecentratepeelev 
Forme de organizare  a procesuluididacticîncontextulînvăţământului de tipincluziv 
Managementulactivităţilor de egalizarea şanselorla educaţieşi instruire 
Managementulactivităţilor deproiectarediferenţiată a activităţilordidactice 
Importanţa utilizării metodelor didactice interactive în perspectiva asigurării succesului 

şcolar 
Managementul activităţilor de dezvoltare a creativităţii  la vârstă preşcolară/şcolară mică. 
Managementulactivităţilor de individualizare a educaţiei în învăţământul preşcolar/şcolar 
Abordareapsihopedagogică a copilului/elevului  cu cerinţespeciale 
Managementul activităţilor de difererenţiere a curriculumului şcolar 

 

 

 

NOTĂ:  

- STUDENŢII-MASTERANZI POT PROPUNE ŞI ALTE TEME ÎN CONCORDANŢĂ CU 

COMPETENŢELE VIZATE DE PROGRAMUL DE STUDIU URMAT CU ACORDUL 

PROFESORULUI COORDONATOR ŞI CU AVIZUL DIRECTORULUI DE DEPARTAMENT 

ŞI AL  DECANULUI 

- CERERILE PENTRU ALEGEREA TEMEI ŞI A COORDONATORULUI LUCRĂRII DE 

LICENŢĂ/ ABSOLVIRE / DISERTAŢIE SE DEPUN LA SECRETARIAT PÂNĂ LA DATA DE 

30.10.2019 

 

 

 


