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Prof.univ.dr Geanina Cucu-Ciuhan
1.
2.
3.
4.
5.

Intervenții focalizate pe emoții la persoane cu tulburare anxios-depresivă
Evaluare complexă a copilului cu autism
Intervenții comportamentale la copilul cu autism
Intervenții focalizate emoțional la copiii cu tulburări de comportament
Inovații în abordare copiilor cu hiperactvitate cu deficit de atenție

Conf.univ.dr. Manuela Ciucurel
1.
2.
3.
4.
5.

Angajament în muncă și stress
Stress, autoeficacitate percepută și anxietate la locul de muncă
Motivație și emoții negative în context organizațional
Tulburări de personalitate în context organizațional
Stress și mecanisme de coping la locul de muncă în timpul pandemiei

Conf.univ.dr. Victor Badea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relația dintre comportamentul de risc în adolescență și nivelul stimei de sine
Relația dintre tipul de atașament și satisfacția în relația de cuplu
Rolul traumele timpurii in formarea schemelor cognitive
Comportamentul de bullyng si nivelul stimei de sine
Relația dintre evenimentele adverse din copilărie și paternul de atașament
Relația dintre reziliența și nivelul depresiei și al anxietății
Relația dintre stilul parental și satisfacția în relația de cuplu
Studiu privind calitatea vieții de cuplu in familiile copiilor cu tulburare de spectru autist

Conf.univ.dr. Nicoleta Răban-Motounu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Optimizarea resurselor prin ascultare activă ca proces de reglare a emoțiilor
Autoactualizare și disociere
Maturitate, stare de flux și anxietate
Empatie și disociere
Simțul umorului și empatie
Jurnalul creativ ca instrument de optimizare personală
Relaționarea empatică și terapia copilului cu autism

8. Empatie, valori spirituale și bunăstare psihică
9. Conștiința momentului prezent și scheme cognitive
10. Experiența construirii sensului și bunăstare personală
Conf.univ.dr. Ileana Vitalia
Lucrul cu metafora în abordarea anxietății la adolescenți;
Aspecte emoționale conținute de problematica somatică (studii de caz);
Când părinții se despart: abordarea experienței divorțului in dezvoltarea adolescenților;
Experiența vindecătoare a poveștilor (studii de caz);
Izolarea sociala si comportamentele de risc in adolescenta (consumul de substanțe);
Relația dintre izolarea sociala si starea de sănătate la adulți;
Efectele psihologice ale izolării sociale și singurătății în situații de incertitudine;
Respirație si emoții;
Folosirea elementelor din natura in asistarea persoanelor cu diverse dificultăți (anxietate,
depresie, stres etc.);
10. Relația dintre experiența privind cyberbullyingul si sănătatea psihologica la adolescenți.
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5.
6.
7.
8.
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Lect.univ.dr. Andreea Bădulescu
1.
2.
3.
4.
5.

Atașamentul emoțional și bolile somatice, la copiii preșcolari
Aspecte personolgice ale cadrelor didactice din învățământul primar
Relația dintre atașamentul emoțional și performanța școlară
Istoric existențial personal și boala Alzheimer, la vârstnici
Relația dintre calitatea vieții și memorie la vârstnici

Lect.univ.dr. Alina Bălan
1.
2.
3.
4.
5.

Impactul schimbărilor sociale asupra sistemului de convingeri personale
Probleme ale intervenției la personalitățile antisociale
Caracterizare psihologică a persoanelor victime ale infracțiunilor
Epuizare profesională la angajații din învățământ
Caracteristici psihologice la angajații din politie

Lect.univ.dr. Alexandra Pârvan
1.
2.
3.
4.

Etică și tehnologie: oferirea de servicii psihoterapeutice online
Știință și umanism în categoriile diagnostice: problema stigmatizării
Relațiile duale în practica clinică în România
Probleme etice în practica psihologului în „era COVID-19”

