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De către mediul profesional pentru ANUL UNIVERSITAR 2021-2022

pentru lucrările de disertație
Programul de studiu CONSILIERE ȘI EVALUARE PSIHOLOGICĂ
Nr.crt. Domeniul
profesional
1.

Centrul
Județean de
Rusrse și
Asistență
Educațională

Tema propusă
1. Aspecte deontologice și etice ale consilierii
psihopedagogice
2. Managementul comportamentelor şi situaţiilor de risc
3. Formarea şi dezvoltarea abilităţilor, deprinderilor şi
capacităţilor în vederea integrării
socio-profesionale a copiilor/tinerilor cu CES
4. Consilierea carierei
5. Tulburările de limbaj. Tulburările de învățare
6. Învățarea în concordanță cu cerințele și condițiile vieții
sociale
7. Metode și tehnici de învățare eficientă.

2.

Colegiul 1. Mecanisme de aparare ca forme de rezistenta in procesul
Psihologilor psihoterapeutic.
din
România – 2. Tele-psihoterapie in contextul pandemiei covid-19.
Filiala Arad
3. Metode de interventie prin care clientul poate experimenta
noi constientizari.
4. Psihoterapia si beneficiile ei in dezvoltarea personala.
5. Socializarea ca forma de terapie in dementa.

3

Departamente 1.
Burnout – efectele programului de lucru prelungit pe o
perioada
extinsa de timp
Resurse
2.
Engagement – Masurararea nivelului de engagement,
Umane
aplicarea de masuri corective si impactul asupra indicatorilor de
performanta ai companiei
3.
Leadership – Stiluri de leadership – impact asuprea
nivelului de satisfactie si angajament (engagement) al echipelor
& fluctuatia de personal
4.
Motivarea non financiara a salariatilor – metode si efecte
5. Integrarea persoanelor cu boli psihice în mediul profesional

5.

Cabinete
psihologice

Cuplul in contextul pandemiei Covid - doi ani și...încotro?
Gradul de satisfacție în cuplu in funcție de stresul profesional

individuale

Invățarea online și tulburări mintale, comportamentale și
somatoforme la copiii de ciclu gimnazial
Disforia de gen și pericolul dezvoltării depresiilor
moderate/severe
Relația dintre începerea timpurie a vieții sexuale și abandonul
scolar
Părinți abuzivi - copii temători? Succesul în viață al coppilor
care au avut părinți abuzivi.
Stilurile de atașament - o premisă de a prevedea tipologia
partenerului ales?
Terapia tulburării de panică la bărbații cu vârsta între 30 și 50
de ani (în contextual culturii est-europene).
Tulburările de comportament la copiii care
trecprindivorțulpărinților (pe grupe de varsta, 3-7 ani, 8-11, 1218)
Relația între tipul de atașament și comportamentul prodivorț la
adultii din grupa de vârstă 35 - 50 de ani.
Abordarea terapeutică a dependenței de jocuri video la
adolescenți.
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