
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte 

Tematica tezelor de master 

 

Specializarea: gr. Psihologia judiciară PJ21M (120 credite) 

1. Suvac Valeriu – Subcultură şi deformare profesională în mediul pompieresc 

Conducător ştiinţific: Şleahtiţchi M. conf. univ., dr., cum. 

2. Corbu Arina – Factorii socio-determinanţi în apariţia depresiei 

Conducător ştiinţific: Chihai J, doctor în medicină, conf. univ. 

3. Grab Ana – Intervențiile  psihoterapeutice în caz de depresie  

Conducător ştiinţific: Chihai J, doctor în medicină, conf. univ. 

4. Cebanu Vitalie – Particularităţile activităţii comunicative ale studenților de la facultatea 

de Drept 

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

5. Fulga Ala – Caracteristici ale stilului de comunicare a angajaţilor din domeniul 

jurisprudenţei 

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

6. Vaiceacovscaia Tatiana – Particulariţăţi ale dezvoltării imaginii de sine la copii 

instituţionalizaţi şi cei crescuţi în familie 

Conducător ştiinţific: Secrieru L, dr., lector superior 

7. Brăiescu Iana – Studiu corelaţional privind profilul de personalitate şi frecvenţa tipurilor 

de minciuni la adolescenţi 

Conducător ştiinţific: Secrieru L, dr., lector superior 

8. Lazăr Ioan – Profilul psihosocial al familiei minorului cu manifestări comportamentale 

delicvente 

Conducător ştiinţific: Priţcan V, doctor în psihologie, conf. univ. 

9. Burlaca Mariana – Cercetarea fenomenului abuzului copilului în mediul şcolar 

Conducător ştiinţific: Priţcan V, doctor în psihologie, conf. univ. 



10. Salogub Victoria – Consilierea psihologică a adolescenților cu problem de imagine de 

sine. 

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

 

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

1. Barbalat Victoria – Strategii de consiliere în stres posttraumatic 

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

2. Bernic Ala – Particularitățile relațiilor interpersonale dintre cadrele didactice în 

instituțiile de învățămînt mediu profesional 

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

3. Gogu Dorina – Consiliere cognitiv-comportamentală în alcoolizm 

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

4. Grăjdianu Nadejda – Strategii de consiliere psihologică a femeilor 

supuse violenţei în familie 

Conducător ştiinţific: Priţcan V, doctor în psihologie, conf. univ. 

5. Jitari Irina – Strategii de consiliere a adolescenţilor cu tulburări de comportament 

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

6. Puşca Cătălina – Consilierea familiei aflate în situaţii speciale (de criză). 

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

7. Cristian Eugenia – Strategii de consiliere a cuplului în perioada postnatală 

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

8. Cojocaru Victoria – Consiliere pentru dezvoltarea personală (antrenarea abilităţilor 

empatice) 

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

9. Bulai Marina – Dezvoltarea inteligenţei emoţionale la adolescenţi 

Conducător ştiinţific: Priţcan V, doctor în psihologie, conf. univ. 

10. Braguţa Elena – Rolul intervenţiei psihologice în depăşirea dificultăţilor 

de relaţionare interpersonală în grupurile de adolescenţi 



Conducător ştiinţific: Priţcan V, doctor în psihologie, conf. univ. 

11. Rădăuţă Marcela – Consiliere psihologică a părinţilor cu deficienţă 

mentală 

Conducător ştiinţific: Secrieru L, dr., lector superior 

12. Frăsîneac Mariana – Sexismul şi stima de sine la elevii din ciclul liceal 

Conducător ştiinţific: Şleahtiţchi M. conf. univ., dr., cum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


