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UPSC
SD Psihologie

Racu Igor, prof.univ., dr.hab.

Dezvoltarea personalităţii preadolescenţilor în dependenţă de situaţia
socială de dezvoltare - aspecte comparative.

80

Jelescu Petru, prof.univ., dr.hab.
Losîi Elena, conf.univ., dr.
Racu Iulia, conf.univ., dr.
Verdeş Angela,
conf.univ., dr.
Olărescu Valentina, conf.univ.,dr

Dezvoltarea interesului electoral la vârsta tinereţii
Tulburările emoţionale ale dependenţilor de computer
Stresul al adolescenţi şi strategii de coping
Manifestarea stresul ocupaţional la personalul medical

75
80
85
75

Confluenţe psihologice şi logopedice în recuperarea tulburărilor
fonologice de limbaj
Aspecte psihologice ale atitudinii şi relaţiei dintre elevi în clasa/şcoala
incluzivă
Dezvoltarea competenţelor comunicative la copiii cu întârziere în
dezvoltarea psihică

85

„Valorificarea educaţiei pentru lectură a elevilor alolingvi din perspectiva
formării cititorului cult”
„Fundamente pedagogice ale educaţiei pentru schimbare şi dezvoltare”

80

„Recuperarea dificultăţilor de adaptare şi integrare şcolară a copiilor cu
dizabilităti uşoare”
1. „Strategii didactice de dezvoltare a competenţelor profesionale
de educaţie ecologică la cadrele didactice din învăţămînt
preşcolar”
2. Bazele psihopedagogice ale dezvoltării holistice a copiilor
preşcolari prin activităţi la aer liber (educaţia outdoor)
„Evaluarea competenţelor specifice ale elevilor la informatică”

80

*

Olărescu Valentina, conf.univ.,dr
Coibanu Adriana, conf.univ.,dr

UPSC
ST ale Educaţiei

Barbăneagră Alexandra
Papuc Ludmila
Lapoşin Emilia
Gânju Stela

Dumbrăveanu Roza
UPSC
Istorie.
Modernitate.
Patrimoniu

^
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80
80

85

75

75
75

Nicolae Chicuş

Evoluţia demografică a populaţiei rurale din Basarabia la mijlocul
secolului al XIX lea

85

Valentina Ursu
Valentina Ursu

Cenzura politică în cultura artistică din RSS Moldovenească, 1944-1965
Principiul „realismului socialist” - pilonul central al politicii culturale
sovietice
Practici funerare şi de cult atestate la comunităţile din silvostepa Pruto nistreană la începutul epocii fierului (secolele XII - VIII a Chr.)

95
93

Octavian Munteanu

92
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Diana Dumitru

Corupţia în rîndurile nomenclaturii de partid şi de stat în RSSM, 19451991

91
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