
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte 

Tematica tezelor de master 

 

Specializarea: gr. Psihologia judiciară PJ21M (120 credite) 

 

1. Albu Ion – Rolul psihologului şcolar în soluţionarea problemelor copiilor cu deficit de 

atenţie. 

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

2. Baciu Vlad – Profilul psihologic al copilului aflat în contact cu sistemul de justiţie 

penală. 

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

3. Citac Rodion – Comportamentul simulat la minorii delincvenţi. 

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

4. Lungu Tatiana – Specificul conlucrării intersectoriale în asistenţa copilului abuzat. 

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

5. Şveţ Ana  – Impactul secvenţelor audio - vizuale asupra nivelului agresivităţii la 

adolescenţi. 

Conducător ştiinţific: Secrieru L, doctor în psihologie, lect. superior 

6. Ropot Ecaterina – Agresivitate, tipare valorice în mediul adolescentin. 

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

7. Popşoi Elena – Factorii stimulativi și inhibitori ai consumului de alcool la adolescenţi. 

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

8. Galaicu Valeriu – Acord și dezacord  în reprezentarea socială a victimei. Perspectiva 

comparativă  bărbați – femei.  

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

9. Guţu Victor – Particularităţile psihologice ale victemelor traficului de fiinţe umane. 

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

10. Doschinescu Diana – Intervenţia familială specializată în cadrul dereglărilor de 

comportament la preadolescenţi. 

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



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

1. Antonciuc Ana - Consiliere personală în caz  de tentativă de suicid. 

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

2. Berezinscaia Olga – Consiliere psihologică a persoanelor de vîrsta a treia (sentimentul 

singurătăţii). 

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

3. Bîcicov Tatiana – Consiliere psihologică pentru dezvoltare personală (stima de sine). 

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

4. Ceban Alina – Consiliere adolescenţilor cu probleme de autoafirmare. 

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

5. Cioina Veronica – Specificul intervenţiei psihologice în cazul copiilor timizi. 

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

6. Glijin Mariana – Consiliere raţional - emotivă în caz de divorţ. 

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

7. Haruţa Mariana – Asistenţa psihologică a copiilor hiperactivi cu deficit de atenţie. 

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

8.  Moscaliuc Larisa – Psihoprofilaxia stărilor de frică şi anxietate la elevii 

de vîrstă școlară mică. 

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

9. Lobusova Larisa – Impactul patern asupra orientărilor valorice ale 

adolescentului. 

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

10. Prisăcaru Natalia – Psihoprofilaxia problemelor de învăţare în perioada 

de trecere de la ciclu primar la cel gimnazial. 

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

11. Pădurari Carolina – Consilierea psihologică a adolescenţilor cu imagine 

neadecvată de  sine. 

Conducător ştiinţific: Secrieru L, doctor în psihologie, lect superior. 

12. Scorpan Victoria – Specificul consilierii psihologice a persoanelor 

văduve. 

Conducător ştiinţific: Secrieru L, doctor în psihologie, lect superior. 

13. Ţîgulea Maria – Психологическое консультирование по проблемам переживания 

расставания с партнером.  

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



14. Moisei Inga – Diferenţe de gen în utilizarea tehnicilor de persuadare. 

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

15. Tărîţa Marina - Atitudinea față de integrarea Republicii Moldova în Uniunea 

Europeană: impactul nivelului de pesimism 

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

 

 

 

 

 


