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1. Palamarciuc Doina - Psihoprofilaxia neurozelor la elevi în procesul de instruire. 

Conducător ştiinţific: Guţu N.,  lect. univ. 

2. Rusu Carolina - Dezvoltarea competențelor comunicative prin antrenament psihologic la 

studenții viitori juriști. 

Conducător ştiinţific: Guţu N.,  lect. univ. 

3. Luchianiuc Tatiana - Reprezentări sociale despre familie la tineri. 

Conducător ştiinţific: Cazacu D., lect. univ. 

4. Bogdan Alina - Reprezentări sociale despre familie la vîrsta a III a. 

      Conducător ştiinţific: Cazacu D., lect. univ. 

5. Dolință Elena - Strategii de consiliere a familiilor marcate de migrația economică. 

Conducător ştiinţific: Corcevoi M., lect.univ. 

6. Dabija Natalia - Evaluarea instabilității maritale a familiilor marcate de migrația 

economică. 

Conducător ştiinţific: Corcevoi M., lect. univ. 

7. Șmigon Valeria - Investigația funcționalității familiilor din Republica Moldova în contextul 

integrării europene. 

Conducător ştiinţific: Corcevoi M., lect. univ. 

8. Burac Diana - Cercetarea comportamentelor de coping la familiile marcate de migrația 

economică. 

Conducător ştiinţific: Corcevoi M., lect. univ. 

9. Vînaga Cristina – Specificul reabilitării psiho-sociale a agresorilor familiali. 

Conducător ştiinţific: Garbuz V., lect. univ. 

10. Şcolnic Svetlana - Cercetarea trăsăturilor de personalitate a persoanelor HIV pozitive. 

Conducător ştiinţific: Garbuz V., lect. univ. 

11. Moroşanu Aurica - Cercetarea sferei emoţional-volitive a persoanelor HIV-pozitive. 

Conducător ştiinţific: Garbuz V., lect. univ. 

12.  Cebanu Vasile - Autoaprecierea preadolescenţilor  aflaţi în eşec şcolar. 

Conducător ştiinţific: Guţu N., lect. univ. 

13. Cazacu Maria - Impactul stilurilor educative parentale  asupra anxietăţii elevilor  de vîrstă 

şcolară mică. 



Conducător ştiinţific: Guţu N., lect. univ. 

14.  Zalevscaia Aliona - Stiluri de comunicare – diferenţe de gen. 

Conducător ştiinţific: Nacai L., lect. univ 

15. Mocanu Olga - Comunicarea maritală- element esenţial al satisfacţiei maritale. 

Conducător ştiinţific: Nacai L., lect. univ 

16. Andronic Diana – Imaginea de sine la adolescenţi instituţionalizaţi comparativ cu 

adolescenţii neinstituţionalizaţi. 

Conducător ştiinţific: Secrieru L., dr., lect. super. 

17. Ceban Alina - Influenţa factorilor sociali asupra dezvoltării aptitudinale a adolescenţilor. 

Conducător ştiinţific: Secrieru L., dr., lect. super. 

18. Botnaru Ana - Factori ai toleranţei faţă de darea de mită. 

Conducător ştiinţific: Secrieru L., dr., lect. super. 

19. Podgurschi Cristina - Reprezentările sociale la copiii cu dificienţe mintale. 

Conducător ştiinţific: Secrieru L., dr., lect. super. 

20. Vitalie Melnic - Reprezentarea socială a responsabilităţii la studenţi. 

Conducător ştiinţific: Secrieru L., dr., lect super. 

21. Ojog Elena – Imaginea barbatului contemporan în viziunea adolescentelor. 

Conducător ştiinţific: Briceag S., dr., conf. univ. 

22. Serjantu Andriana – Reprezentări despre libertate la cadrele didactice. 

Conducător ştiinţific: Briceag S., dr., conf. univ. 

23. Boţoroga Elena – Strategii de individualizare a procesului educaţional în caz de reţinere în 

dezvoltarea psihică. 

Conducător ştiinţific: Briceag S., dr., conf. univ. 

24. Negruţa Alina – Carenţe afective ale copiilor proveniţi din familii temporar dezintegrate. 

Conducător ştiinţific: Briceag S., dr., conf. univ. 

25. Balan Alexandru – Autoconştiinţa profesională şi manifestarea ei  la studenţii psihologi. 

Conducător ştiinţific: Briceag S., dr., conf. univ. 

26. Rusu Violeta – Strategii de potenţare a imaginii de sine a copiilor marcaţi de divorţul 

părinţilor. 

Conducător ştiinţific: Briceag S., dr., conf. univ. 

27. Gnatiuc Sergiu – Stilul de conducere-factor al stresului organizaţional. 

Conducător ştiinţific: Briceag S., dr., conf. univ. 

28. Băbălău Ana – Agresivitatea şi religiozitatea în mediu studenţesc. 

Conducător ştiinţific:  Sleahtiţchi M., dr. în pedagogie, dr. în psihologie, conf. univ. 



29. Porohnea Daria – Семейный развод и его влияние на развитие тревожности у 

школьников подросткового возраста. 

Conducător ştiinţific:  Sleahtiţchi M., dr. în pedagogie, dr. în psihologie, conf. univ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


