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Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte 

Specialitatea: Psihologie 

 

 

Tematica tezelor de master 

 

 

Specializarea: Consiliere psihologică în instituţii şi organizaţii CP21M (120 credite) 

 

1. Brăduleac Veronica - Elemente de consiliere psihologică  a adolescenţilor cu probleme de 

autoafirmare. 

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

2. Rotaru Victoria – Profilul psihologic al şomerului modern. 

Conducător ştiinţific: Bolboceanu A.,  dr. hab. prof. univ 

3. Jacot Cristina - Consiliere în depresia posttraumatică: diferenţe de gen. 

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

4. Manole Anastasia – Consilierea psihologică a preadolescenţilor cu probleme de învăţare. 

Conducător ştiinţific: Bolboceanu A.,  dr. hab. prof. univ 

5.  Nagîrneac Tatiana - Specificul consilierii psihologice în mediul militar. 

Conducător ştiinţific: Bolboceanu A.,  dr. hab. prof. univ. 

6. Odobescu Tatiana – Психологическое консулътирование подростков с проблемами 

самооценки. 

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

7. Oraşan Ana – Facilitarea autodeterminării profesionale a adolescenţilor prin consiliere 

psihologică. 

Conducător ştiinţific:. Bolboceanu A., dr. hab. prof. univ 

8. Russu Anastasia – Консультирование пожилых людей с проблемой адаптации к 

новому социальному статусу. 

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

9. Morohai  Dumitriţa - Consiliere prin terapie ocupaţională a şcolarilor cu comportamente 

inadecvate. 

Conducător ştiinţific: Bolboceanu A.,  dr. hab. prof. univ. 

10. Semeniuc Inna – Консультирование родителей и детей в период адаптации к школе. 

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

11. Slenzac Serghei – Влияние типа мотивации при выборе рабочего места на 

последующую удовлетворѐнность трудoм. 

Conducător ştiinţific: A. Bolboceanu., dr. hab. prof. univ 

12. Capcelea Ana - Factorii soluţionării conflictelor la elevi. 
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Conducător ştiinţific: Bolboceanu A.,  dr. hab. prof. univ. 

13. Covaţîca Eugeniu – Eficienţa metodelor de depăşire a stresului la angajaţii instituţiilor de 

forţă. 

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

14. Lungu Svetlana – Consilierea psihologică a elevilor de vîrstă şcolară mică privind adaptarea 

şcolară. 

Conducător ştiinţific:. Bolboceanu A.,  dr. hab. prof. univ. 

15. Moglan Iuliana – Factorii care influenţează atitudinea faţă de persoanele cu nevoi speciale. 

Conducător ştiinţific:  Sleahtiţchi M., dr. în pedagogie, dr. în psihologie, conf. univ. 
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gr. Psihologia judiciară PJ21M (120 credite) 

 

1. Buzut Anastasia - Agresivitatea şi frustrarea în mediul adolescentin defavorizat 

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

2. Berdnicova Victoria – Особености механизмов самoрегуляции у подростков с 

девиантным поведением. 

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

3. Camerzan Anna - Recidiva ca simptom de incorigibilitate: etiologie şi diferenţe de gen 

Conducător ştiinţific: Priţcan V.,  dr., conf. univ. 

4. Covalciuc Daniela – Consilierea minorilor cu comportament deviant din mediul şcolar 

Conducător ştiinţific: Bolboceanu A.,  dr. hab. prof. univ. 

5. Carauş Cristina - Diminuarea stării de singurătate  la persoanele de vârsta a treia: abordări 

teoretice, aplicaţii practice. 

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

6. Cemîrtan Anjela – Evaluarea riscului suicidar în mediul penitenciar. 

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

7. Chişlari Alina - Invidia  şi controlul ei în mediul şcolar. 

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

8. Ermacov Pavel – Profilaxia comportamentului deviant la elevii de vîrstă şcolară mică. 

Conducător ştiinţific: Priţcan V.,  dr., conf. univ. 

9. Jurju Tatiana - Recuperarea psihomorală a foştilor deţinuţi în condiţiile centrelor de 

plasament temporar pentru persoane fără adăpost. 

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

10. Nemerenco Elena –  Administrarea gradului de vulnerabilitate victimală în mediul 

adolescentin. 

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

11. Osipov Oleg – Depăşirea stării de conflict în condiţiile mediului şcolar. 

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

12. Pogor Cristina – Dereglări de personalitate la copiii cu diferit grad de dizabilitate. 

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

13. Salogub Victoria - Consilierea psihologică a adolescenţilor cu probleme de imagine de sine. 

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

14. Velenciuc Alla – Агрессивность и возможные пути еѐ устранения в условиях 

подросткового возраста. 

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