
Tematica tezelor de licenţă studii cu frecvenţă la zi 

Specialitatea Psihologie 

 Grupa PS 31 Z (rom) 

1. Guminiuc Gheorghe - Factori explicativi în alegerea partenerială  

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

2. Ceban Ana - Imaginea de sine și motivația învățării școlare 

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

3. Neagu Mihail - Calitatea vieții școlare-indice al satisfacției școlare 

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

4. Rusu Natalia - Workaholismul și relația lui cu satisfacția în muncă  

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

5. Nafornița Luminița - Mecanisme de apărare și strategii de coping : diferențe de gen 

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

6. Liliana  Măligă - Stilurile parentale-factor de impact în dezvoltarea inteligenței 

emoționale la copii 

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

7. Bufteac Efrosinia - Sistemul valoric al cadrelor didactice la etapa contemporană  

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

8. Buga Margarita - Reprezentări sociale despre concubinaj: diferențe de gen 

Conducător ştiinţific: Cazacu D., lect. univ. 

9. Pădureac Cristina – Psihoprofilaxia distorsionării reprezentărilor sociale a familiei la 

adolescenți 

Conducător ştiinţific: Cazacu D., lect. univ. 

10. Siluan Școlinic - Structura bipolară a reprezentării sociale despre familie la adolescenți: 

tehnici de intervenție  

Conducător ştiinţific: Cazacu D., lect. univ. 

11. Coțofană Ionela - Strategii de consiliere a copiilor proveniți din familii marcate de 

migrația economică 

Conducător ştiinţific: Corcevoi M., lect. univ. 

12. Botezatu Alina - Strategii de consiliere maritală a cuplurilor marcate de migrația 

economică 

Conducător ştiinţific: Corcevoi M., lect. univ. 



13. Oleinic Elena - Metode și tehnici de lucru cu membrii familiilor marcate de migrația 

economică 

Conducător ştiinţific: Corcevoi M., lect. univ. 

14. Pleșca Olga - Aspectele psihologice ale identității organizaționale și identității personale 

a cadrelor didactice 

      Conducător ştiinţific: Garbuz V., lect. univ. 

15. Nedelciuc Nadejda - Motivația și satisfacția profesională în mediul educațional 

Conducător ştiinţific: Garbuz V., lect. univ. 

16. Șcerbatiuc Cristina - Psihoprofilaxia agresivității la preadolescenți 

Conducător ştiinţific: Guţu N.,  lect. univ. 

17. Apostol  Diana - Stima de sine a tinerilor cu HIV 

Conducător ştiinţific: Guţu N.,  lect. univ. 

18. Bîcu Eudochia - Comportamentul în conflict - diferenţe de gen 

 Conducător ştiinţific: Nacai L., lect. univ 

19. Cheptea Oxana - Relaţia dintre comportament în conflict  şi satisfacţie maritală 

Conducător ştiinţific: Nacai L., lect. univ 

20. Prodan Constantin - Reprezentările stereotipice ale studenţilor 

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

21. Bordian Rodica - Percepţii şi atitudini cu privire la dezvoltarea durabilă 

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

22. Albu Rodica - Impactul statutului marital asupra sentimentului de singurătate şi a 

strategiilor de coping 

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

23. Vieru Tatiana - Atitudinea faţă de persoanele cu dizabilităţi 

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

24. Dobrovolschi Lucia - Stima de sine şi integrarea socială la adolescenţi 

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

25. Rotari Valentina – Stresul ocupațional în sfera serviciilor de restaurant  

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

26. Rudnițchi Alexandrina – Minciuna și manifestarea ei la copii 

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

27. Țvetcova Maria – Эмоциональный стресс в условиях подростковой среды и 

возможности его преодоления  

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

28. Popescu Cristina – Optimizarea comunicării în sistemul de relații cadru didactic-elev 



Conducător ştiinţific: Nacai Lilia, lect. univ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


