Temele tezelor de licență gr.301, Psihologie
Nr.
1.
2.

Numele, Prenumele
Anton Ilinca
Batcu Livia

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Batrînac Olesea
Bolun Veronica
Botezatu Mariana
Brînza Vadim
Ceban Valentina
Ciumac Diana
Crasov Valeria
Grecu Loridana
Lungu Ion
Martinișin Doina
Nedelea Olga
Paladi Marina
Panea Neli

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Procopciuc Vladislav
Rotari Cristina
Secară Cristina
Sîrbu Minodora
Sîrbu Nadejda
Sorocean Irina
Stati Eudochia
Șveț Victoria
Țurcan Andrei
Vataman Cristina

26. Vădănescu Nadina

Tema tezei
Abilitățile de comunicare și inteligența emoțională la preadolescenți
Rezistenta la stres a studenților psihologi și a studenților de la alte
specialități
Performanța școlară și încrederea în sine la adolescenți
Relația dintre persistența motivațională și procastinare
Influenta stimei de sine asupra stării subiective de bine
Imaginea de sine la preadolescenți
Impactul optimismului asupra satisfacției de viața
Inteligența emoțională la adolescenți
Modalități de autoafirmare la studenții anului I și III
Stima de sine la preadolescenți
Relația dintre starea de bine a tinerilor și practicarea jocurilor online
Relația între asertivitate și inteligenta
Stresul psihic la preadolescenți
Particularitățile anxietății la adolescenți
Relația dintre inteligența emoțională și abilitățile de comunicare la
studenții voluntari
Agresivitatea și delicvența la școlari
Relația dintre responsabilitate și imaginea de sine la adolescenți
Creativitatea si automotivația la studenți
Stresul și imaginea de sine la adolescenți
Inteligenta emoțională și toleranța la frustrare la preadolescenți
Anxietatea și factorii de personalitate la studenți
Impactul divorțului părinților asupra adolescenților
Motivația tinerilor depresivi
Stresul psihic la traderi
Studiul comparativ al motivației tinerilor din sistemul educațional și
financiar-bancar
Agresivitatea preadolescenților care practică jocurile computerizate

Teme teze de licență, gr_401
Tema tezei de licență

Nume student
1.

Arbuz (Borș) Elena

Influenta imaginii de sine asupra motivației de învățare la
adolescenți

2.

Basarab Ala

Stresul ocupațional și motivația la angajați

3.

Burbulea Marionela

Satisfacția maritală la cuplurile tinere

4.

Carlaşuc Margareta

Creativitatea la preadolescenți

5.

Ciocanu - Lilicu

Manifestarea agresivității la adolescenți

Tatiana
6.

Cociug Diana

Manifestarea stresului la colaboratorii vamali

7.

Cordonean Anastasia

Studiul inteligentei emoționale la preadolescenți

8.

Covaş Adela

Strategii de coping la preadolescenții de 13-15 ani

9.

Cravcescu Ecaterina

Inteligența emoțională și comunicarea la adolescenți

10. Crudu Gheorghina

Agresivitatea la adolescenții cu adicție de calculator

11. Danoi Elizaveta

Comportamentul deviant la adolescenți

12. Grossu Ecaterina

Stima de sine la adolescenți

13. Istrati Constantin

Diferențe de vârstă și gen privind valorile adolescenților

14. Istratii (Gînga)Elena

Diferențe de vârstă și de gen în imaginea de sine la adolescenți

15. Melnic Inga

Diferențe de gen privind profilul psihologic la preadolescenți

16. Pavlov Valeria

Stilul de învățare și reușita academică la elevii din colegiu

17. Scoropad Ioana

Anxietatea si imaginea de sine la adolescenți

Teme teze licență, gr_402
Tema tezei de licență

Nume student
1.

Derevenco Irina

Particularitățile afectivității la preșcolari

2.

Olaraş Ecaterina

Resitența la stres a emigranților

3.

Onofrei Victoria

Imaginea de sine a femeilor supuse violentei domestice

4.

Pereu Olesea

Particularitățile stresului la femei

5.

Perjun Victoria

Factorii de personalitate și stresul la adolescenți

6.

Petruleac Carolina

Raportul dintre gândire si imaginea de sine la copii de vârsta
preșcolara

7.

Pîntea Tatiana

Stima de sine și inteligența emoțională la preadolescenți

8.

Răileanu Nadejda

Pregătirea psihologică a copiilor pentru școală

9.

Roşca Valentina

Profilul de personalitate și stresul la adolescenți

10.

Şestacovschi

Particularitățile alexitemiei la tineri

(Potânga) Mihaela
11.

Stratu Galina

Percepția stilurilor parentale la adolescenți

12.

Tatarciuc Tatiana

Agresivitatea la preadolescenți

13.

Teleuca Carolina

Agresivitatea și încrederea în sine la adolescenți

14.

Televca Larisa

Anxietatea și inteligența emoțională la adolescenți

15.

Tuşcă Olesea

Conflictele la adolescenți

16.

Vladicescu Elena

Anxietatea și depresia adolescenților dependenți de telefon

17.

Zamăneagră Doina

Relațiile interpersonale și inteligența emoțională la
preadolescenți

18.

Bejenari Olesea

Imaginea de sine la adolescenți

Temele tezelor de licență, gr. 403
Numele, prenumele

Tema

1

Amorariți Elena

Studiu comparativ al gardului maturității școlare în dependență de situația
socială de dezvoltare

2

Horga Emilia –Carmen

Personalitatea elevilor cu CES și dezvoltare tipică

3

Simileac Dumitru

Dezvoltarea personalității la copii cu CES și copii cu dezvoltare tipică (10/11
– 14/15 ani) – studiu comparativ

4

Amihăesi Nicoleta

Particularitățile empatiei la adulți

5

Cocari Dorina

Anxietatea școlară la elevi

6

Nastasiu Mihai

Agresivitatea în mediul școlar

7

Petrescu Mellania Ioana

Atitudinea față de sine a tinerilor cu comportament alimentar restrictiv

8

Pintilie Raluca-Florentina

Starea de bine și stima de sine la adolescenții cu și fără cerințe educative
speciale

9

Tofan Elena-Gabriela

Particularitățile dezvoltării cognitive la elevii cu dificultăți de învățare

10 Serițean Simona

Parentalitatea părinților copiilor cu CES

11 Bolohan Mihăiță
Georgică

Stresul și arderea emoțională la cadrele didactice

12 Groza Gheorghe

Inteligența emoțională la cadrele didactice

13 Daniliuc Georgeta

Influența modelelor parentale asupra succesului școlar

14 Canură Romeo

Optimismul și starea de bine la adolescenți

15 Cîrligeanu Margareta

Trăsături de personalitate si interese vocaționale la adolescenți

16 Sveduneac MarinelaAdriana

Reziliența psihologica în cazul copiilor instituționalizați

17 Ungurenașu Cristin-Ioan

Influența tipului de temperament asupra alegerii profesii la adolescenți

18 Daniliuc Gabriela

Relațiile dintre încrederea în sine și orientarea profesională a elevilor de
liceu

19 Troană Liliana

Climatul psihologic în colectivul de elevi

20 Teodorovici Cristina

Motivația învățării la diferite etape ale procesului de studii

21 Boambă Eleonora

Stima de sine și comportamentul alimentar la preadolescenți

22 Mihai Cristina Monica

Influența imaginii de sine a părinților asupra dezvoltării sferei afective a
școlarului mic
Influența stilului educațional parental asupra dezvoltării sferei afective a
preșcolarilor
Influența stilurilor educaționale parentale asupra dezvoltării sferei afective a
adolescenților
Interrelația temperament - statut social la preadolescenți și adolescenți

23 Morar Cătălin Dumitru
24 Corduneanu Maria
25 Preda Carolina

Temele tezelor de licență, gr. 302, Psihologie, ru
Nr.

Numele,
Prenumele
1. Adascalița
Vladimir
2. Chicot Elena
3. Cîvîrjic Vera
4. Crohmali Irina

5. Dolghii Maria
6. Farras Iasmina
7. Gogunschi Irina
8. Morcani Ruslan
9. Țîmbaliuc Maria

Tema tezei
Социально-психологическая адаптация и личностные
особенности геймеров
Взаимосвязь чувства одиночества и самооценки в
подростковом возрасте
Взаимосвязь агрессии и уровня общения у старших
подростков
Особенности выбора поведенческих коппинг-стратегий в
ходе социально-психологической адаптации в подростковом
и юношеском возрасте
Я-концепция женщин, находящихся в местах лишения
свободы
Особенности межличностных отношений и эмоциональных
переживаний в супружеской паре
Особенности социальной адаптации в юношеском возрасте
Склонности к девиантному поведению и адаптивность
воспитанников детских домов
Взаимосвязь уверенности в себе и стресоустоичивости в
юношеском возрасте

Temele tezelor de licență, gr. 303, Psihopedagogie
Nr.

Tema tezei

Numele,
Prenumele

1.

Agapii Raluca

Încrederea în sine și starea subiectivă de tine la preadolescenți

2.

Arabadji Cătălina

Influența imaginii de sine asupra motivației și capacității de
comunicare la adolescenți

3.

Babici Rodica

Dependența de internet la preadolescenți

4.

Furculiță Doina

Studiul stresului la adolescenți

5.

Casapu Corina

Stima de sine și încrederea interpersonală la preadolescenți

6.

Coptu Irina

Anxietatea și reușita școlară la preadolescenți

7.

Cuciurcă Elena

Anxietatea la preadolescenți

8.

Gatman Maria

Manifestarea stresului la adolescenți

9.

Ghenea Radmila

Agresivitatea la școlarii mici

10.

Goncearova Elena

Dependența de calculator la adolescenți și factorii de personalitate
care o determină

11.

Grigorcea
Antonina

Stima de sine si stresul școlar la preadolescenți

12.

Malușco Ana

Influenta timidității asupra stării de bine

13.

Manică Liliana

Inteligența emoțională și strategii de soluționare a conflictelor la
preadolescenți

14.

Morari Mihaela

Diferențe de vârsta și gen privind rezistenta la stres în adolescență

15.

Pavlicenco Rima

Stima de sine și agresivitatea la adolescenți

16.

Petreanu Severina

Imaginea de sine și inteligența emoțională la adolescenți

17.

Postolachi Olesea

Inteligența emoțională și nevoia de cunoaștere -determinante ale
reușitei academice la preadolescenți

18.

Severin Luminița

Empatia și rolul ei în comunicare la adolescenți

19.

Stogul Ecaterina

Agresivitatea la preadolescenți

20.

Glazunov Liuba

Inteligența emoțională și reușita școlară la preadolescenți

21.

Vlas Mihaela

Influența inteligenței emoționale asupra comunicării eficiente la
adolescenți

22.

Popa Mihail

Influența jocurilor electronice agresive

