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Conf.univ.dr.Nicoleta Raban-Motounu 

 

1. Stare afectivă și conștientizarea momentului prezent  

2. Mecanisme de coping și stare de flux 

3. Probleme interpersonale și conștiința momentului prezent  

4. Tip psihologic și probleme interpersonale 

5. Rolul atractivității în alegerea psihoterapeutului 

6. Empatie și conștiința momentului prezent 

7. Disociere și probleme interpersonale 

8. Tip psihologic și mecanisme de coping. 

 

Conf.univ.dr.Ileana Viatalia 

1.Anxietate si mecanisme de coping in confruntarea cu incertitudinea; 

2.Alegerea vocationala la adolescentii cu parinti plecati la munca in strainatate; 

3. Autoeficacitate si stima de sine in dezvoltarea vocationala; 

4. Cognitii negative si decizia vocationala; 

5. Rolul metaforelor in abordarea indeciziei la adolescenti; 

6.Efectele psihologice ale izolarii sociale; 

7. Izolare sociala si singuratate la persoanele varstnice; 

8. Folosirea povestilor in abordarea anxietatii la copii/adolescenti  

 

 

 

Lect.univ.dr.Andreea Badulescu 

   1.Temperament și anxietate la adolescenți 

  2.      Relația dintre creativitate și stima de sine la adolescenți  



  3.      Atașamentul emoțional și performanța școlară, la copii  

 4.      Depresia post-partum si atasament 

 5.      Inteligența emoțională la copiii instituționalizați 

 6.      Atasamentul emotional si creativitate, la copii 

7.      Atasamentul emotional si satisfactia in cuplu 

8.      Tiparele existentiale ale detinutilor recidivisti: dominante personologice 

9.      Atasamentul emotional si incidenta comportamentelor de tip infactional, la copii 

10.  Atasamentul emotional si incidenta comportamentelor de tip infactional, la adulti  

 

Lect.Univ.dr.Claudia-Maria Ionescu 

Auteeficacitatea percepută în relațiile romantice și stiluri de atașament la adultul tânăr 

Simțul umorului și inteligența emoțională 

Preferința pentru solitudine și competența de comunicare interpersonală  

Auteficacitate în căutarea unei slujbe și competențe interpersonale la tineri studenți  

Autoeficacitatea relațională și identitate de sine la tineri/adulți 

Designul activității de muncă și satisfacția profesională/stres organizațional 

Triada întunecată și suportul social în organizații 

Practici organizaționale și stres organizațional la angajați din domeniul ….  

Sensibilitate interpersonală și comportament civic organizațional  

Lidership carismatic și comunicarea în grupul de muncă 

 

 

Lect.univ.dr.Andreea Stan 

 



1. Mindfulness în educație 

2. Caracteristici de personalitate, identitate morală și academic cheating 

3. Caracteristici de personalitate în relație cu metacogniția 

4. Școala acasă (homeschooling): beneficii, provocări 

5. Învățământul online: avantaje, limite 

 

 

 

 

 

Lect.univ.dr.Ioana Dumitru 

1.Capacitatea pentru rezilienta si mecanisme de coping la tineri. 

2.Dispozitia iertatoare si starea psihologica de bine la tinerii din centrele de plasament.  

3.Anxietate, furie, si coping religios la adolescentii consumatori de substante interzise.  

4.Autoeficacitate si dezvoltare posttraumatica la persoanele diagnosticate cu cancer.  

5.Tipul psihologic si capacitatea pentru rezilienta la adolescenti. 

6.Inteligenta emotionala, management emotional si climat organizational intr-o organizatie....... 

7.Agresivitate , rezilienta si tipuri de atasament in relatia de cuplu. 

8.Satisfactia in munca, starea psihologica de bine si stresul ocupational. 

9.Cognitii irationale, ganduri automate negative si rusine in adolescenta. 

10.Autonomie personala, management emotional si performanta academica. 

 

Prof.univ.dr.Geanina Cucu-Ciuhan 

1.Anxietatea la copiii prescolari care manifesta comportamente opozitioniste si agresive.  

2.Depresia la copiii prescolari cu probleme de comportament. 



3.Corelatia dintre nivelul depresiei, anxietate si comportamentele deviante ale adolescentilor. 

4.Relatia dintre stima de sine, dificultatile emotionale si comportamentul alimentar la 

adolescente. 

 

Conf.univ.dr.Manuela Ciucurel 

1.Diagnoza climatului organizational si a motivatiei pentru munca intr-o organizatie..... 

2.Stiluri de conducere si autoeficacitate perceputa intr-o organizatie....... 

3.Cognitii irationale si dimensiuni ale stresului ocupational intr-o organizatie...... 

4.Management emotional, stil de conducere si distres la nivel organizational. 

5.Constiinciozitate si cultura organizationala. 

 

Lect.univ.dr. Alina Bălan 

  Relatia dintre credintele irationale si emotiile disfunctionale la tineri  

  Adolescentii si deciziile in alegerea carierei: modele normative versus descriptive 

  Diferente psihologice intre studentii de la diferite specializari, sub aspectul abilitatilor 

cognitive 

  Caracteristici cognitive la persoanele dependente de substante 

  Stres occupational si cognitii irationale 


