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Licență 

 

Pregătirea profesională a agenților de poliție penitenciară și a studenților la psihologie în situații de stres 

Factorii motivationali la practicantii de lupte libere 

Influenta practicarii sportului in determinarea starii de bine si a motivatiei la copii si adolescenti 

Luare de decizii și reglarea emoțională în funcție de gen 

Anxietatea handbalistilor inaintea unui meci 

Bunăstarea emoțională și mentală a proprietarilor de animale de companie – studiu comparativ 

Particularități socio sexuale problematice-secrete, autenticitate 

Tulburari de personalitate prezente in viata de cuplu 

Psychological mindedness și tulburările de personalitate 

RELATIA DINTRE INTELIGENTA EMOTIONALA, INTELIGENTA COGNITIVA SI 

PERFORMANTA PROFESIONALA 

Relația empatiei cu consumul de substanțe în rândul tinerilor din România 

RELATIA DINTRE PERFECTIONISMUL INDUS SI SENTIMENTUL DE RUSINE 

”ROLUL EMOȚIILOR ȘI A COGNIȚIILOR ÎN MENȚINEREA COMPORTAMENTELOR 

ORTOREXICE” 

Căutarea de senzații și externalizarea temperamentului 

Inhibarea comportamentală și somatizarea emoțiilor anxioase 

Anxietatea în relațiile de familie provocată de pandemie 

TEAMA DE EVALUARE NEGATIVĂ – STUDIU CORELAȚIONAL 

Cum afectează scrierea unei filozofii de viață sentimentul de coerență și satisfacția în viață - un studiu 

experimental 

Implicații ale diferențelor de gen în ceea ce privește atenția acordată copiilor, implicarea și echilibrul 

emoțional al părinților 

Impactul școlii ON-LINE asupra motivației interne a școlarului 

Diferente de gen si implicatiile emotionale la debutul vietii sexuale  
 

Longevitatea relației dintre parteneri și implicațiile acesteia asupra comunicării calității relației și a 

satisfacției în cuplu 

Specificul conflictului si adaptarea la relatia maritala si rolul experientelor traite in familia de origine 

 

Stresul parental și strategii de coping ale părinților cu copii cu Sindrom Down în România 

Relația dintre satisfacția în viață și tiparele culturale 

Relația dintre sexism și nonconformism în context cultural românesc 

Prin muncă și stăruință vei ajunge la dorință: potențialii moderatori ai relației dintre jocurile video 

cooperative și relațiile interpersonale într-un context românesc 

Încadrarea deciziei din perspectiva sistemului dual de procesare a informației și a operării cognitive în 

conditți de incertitudine 

Efectele psihologice ale expunerii online și dependenței de rețelele de socializare asupra echilibrului 

identitar 



Evenimentele de tip traumatic și influența lor asupra relațiilor interpersonale 

Cine se aseamănă, chiar se adună? Similaritatea personalității și a stilului de dragoste ca temeiuri ale 

satisfacției în cuplu 

Gîndirea epistemică și raportarea față de schimbarea postcomunistă: studiu comparativ intergenerațional 

Era consumeristă și corelatele ei psihologice 

Construcții identitare ale comunității Croate din România în tranziția postcomunistă 

Motive pentru “a face bani”, autodeterminarea și satisfacția în viață. O analiză comparativă 

intergenerațională 

Ce spune ritmul vieții despre un oraș 

Mindfulness, optimism, auto-reglare emoțională - studiu correlational 

Banii de buzunar ai copiilor 

Predictorii comportamentului de cyberbullying și adicția de internet 

Relația dintre pesronalitate și viața de cuplu 

Factori de personalitate si familiali asociati cu conflictul munca-familie 

Justiție organizațională și personalitate în comportamentul de tip cyberloafing 

Influența stării emoționale și a trăsăturilor de personalitate asupra performanței într-o sarcină creativă 

Rolul trasaturilor de personalitate si al Conceptului de sine in copingul la stres al studentilor. 

ROLUL FAMILIEI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPILULUI 

Utilizarea rețelelor sociale. Studiu comparativ 

Personalitatea, optimismul și inteligența emoțională și influența asupra prosperității 

Factori psihologici asociați cu comportamente de risc 

Orientarea sexuala, personalitatea si satisfactia cu viata 

EXPERIMENT PRIVIND MEMORIA PROSPECTIVĂ 

Influența socială asupra reglării emoționale 

Rolul conceptului de Sine si al personalitatii in adaptarea studentilor la viata academica” 

SPIRITUALITATEA, PERCEPȚIA SPRIJINULUI RELIGIOS ȘI STAREA DE BINE PSIHOLOGICĂ 

Influenta contextului de telemunca asupra fenomenului de workaholism 

Relații între climatul de la locul de muncă și comportamentul de acasă 

STUDIU PRIVIND SURSELE MOTIVATIONALE ALE ANGAJATILOR IN DOMENIUL RETAIL 

Efectele anxietății asupra percepției memeurilor 

ORBIREA ALEGERII – REPLICĂ DUPĂ EXPERIMENTUL DE BAZĂ 

Impactul balanței muncă-familie asupra telemuncii și a stării de bine 

Consecințele stresului la locul de muncă în relație cu familia 

Factorii predictivi ai subiectivității în aprecierea vârstei 

Consecințe ale comportamentelor negative la locul de muncă 

Bullyingul și biasurile interpretative specifice anxietății 

TIMP, BANI ȘI FERICIRE 

Impactul Activității de Lucru în mediul On-line Asupra Motivației Angajaților 

Relația dintre Motivație și Performanță 

RELAȚIA DINTRE INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ SI IMPLICAREA ÎN MUNCĂ 

Corelate psihologice ale implicarii in activitati de gaming 

Diferențe între studenții care aleg psihoterapia ca profesie și studenții care se orientează către alte domenii 

din psihologie 

Utilizarea activă sau pasivă a rețelelor sociale. Efecte asupra sănătății mentale 

Diferențe între persoanele cu deficiențe de vedere și între persoanele fără deficiențe 

Impactul psihologic al muzicii asupra persoanelor cu trauma 



Relația dintre nevoile psihologice de bază și starea de bine în activitatea de dans 

Conceptul de sine academic si orientarea studentilor spre invatare 

Motivația în alegerea facultății -relația cu învățarea și nevoile psihologice de bază. 

Personalitatea, starea de bine si tipul de muzica ascultat 

RESURSELE PERSONALE ALE CADRELOR DIDACTICE ȘI RELAȚIA CU ELEVII ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ȘI PRIMAR 

Burnout și satisfacția în muncă în învățământul preuniversitar - Studiu comparative 

Motivația de realizare și frica de eșec 

Învățare și angajament academic -relația cu resursele personale. 

MOTIVAȚIA DE REALIZARE ȘI STRESUL EXPECTANȚELOR ACADEMICE LA ELEVII DE 

LICEU 

Dezvoltarea cognitiva si de personalitate in preadolescenta 

Deficiențele de limbaj- depistare și corectare 

Diferențele intergeneraționale privind adicția față de rețelele de socializare și factorii de risc specifici 

ATITUDINEA ȘOFERILOR FAȚĂ DE SEMNELE DE CIRCULAȚIE 

Efectele pandemiei COVID-19 asupra locurilor de muncă 

Predictori psihologici și organizaționali ai epuizării profesionale în contextul COVID-19 

Adaptabilitatea în carieră în contextul pandemiei cu COVID-19. Studiu comparativ România - Spania 

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI ATITUDINILE DE LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN CONTEXTUL 

PANDEMIC 

Testarea unei noi paradigme pentru ajutarea persoanelor sa identifice stirile false 

Stereotipurile legate de vârstă și rolul lor în context professional 

Investigarea efectului pandemiei cu virusul SARS-COV-2, asupra preferințelor de carieră ale studenților 

Predictori ai comportamentului de căutare a unui loc de muncă la studenți 

Testarea unei interventii scurte pentru reducerea procrastinarii 

Influența social media asupra stimei de sine și asupra percepției față de sine 

Cum afectează workaholismul calitatea vieții 

Personalitatea și experiența restricțiilor impuse de pandemia COVID-19 

Stresul academic și epuizarea în contextul pandemiei 

Deconstruirea scalei de Agreabilitate din DECAS din perspectiva modulului HEXACO de conceptualizare 

a personalității 

Sentimentul de ,,lonliness” și anxietatea socială în rândul gamerilor 

Comportamentele preventive și anxietatea în perioada pandemiei: Rolul Modelului Big Five 

Comportamentul în trafic la șoferii de transport persoane: Rolul epuizării și al implicării în muncă 

Prezicerea scorurilor triadei întunecate pe baza modelului de personalitate big five a impulsivității 

Relatia dintre personalitate si interesele vocationale la varsta adolescentei 

Rolul modelului de personalitate Big Five in utilizarea social media 

Relația dintre personalitate și particularitățile practicării jocurilor video 

Cum afectează micro-pauzele rezultatele academice ale studenților 

Violența domestică și tipurile de abuz, în căsnicie și în relația de cuplu 

Cursele de stradă - factori asociați 

Aspecte psihologice legate de intimidare (bullying) în mediul privativ de libertate și factori predispozanți 

Expunerea la violența împotriva femeilor și desensibilizarea sistematică 

Efectul privitorului online (cyber-bystander effect): între vină și empatie 

Afirmarea sinelui și dezvoltare personală la tinerii cu trecut vulnerabil 

Consumul de alcool si factorii protectori pentru diminuare 



Micile și marile minciuni și viața de cuplu 

Pasiunea pentru jocuri video:Performantă și empatie 

Vina și rușinea asociată comportamentului de consum 

Atractivitatea și credibilitatea persoanelor cu tatuaje 

Infidelitatea și relația de cuplu 

Narcisismul în relație cu depresia privind inteligenta emoțională și empatia în adolescența târzie 

Violența domestică - agresorul și victima - din perspectiva poliției 

EFECTELE PSIHOLOGICE ALE INFERTILITĂȚII 

Aspecte psihologice ale infidelității în cuplu 

Relația între suportul social și anxietatea față de boală 

Relatia dintre experientele adverse timpurii si relatiile de cuplu 

Relația dintre insatisfacție corporală, stima de sine și comportamentul riscant 

Stima de sine în cuplu 

Imaginea corporală 

Percepţia asupra operaţiilor estetice în legătură cu stima de sine şi imaginea corporală 

Relația dintre imaginea corporală, predispoziția spre tulburări de alimentație și experiențe adverse timpurii 

Relația dintre stima de sine și sexting 

Influența pandemiei COVID-19 asupra anxietății persoanelor introvertite vs extrovertite 

Infleunța rețelelor sociale asupra stimei de sine și imaginii corporale 

Relația dintre nivelul de anxietate al studenților și contextul pandemic actual COVID-19 

Legătura dintre izolare și simptomele depresive și rolul moderator al personalității 

Relația dintre stilurile parentale și nivelurile de anxietate, depresie și satisfacție în viață 

Legătura dintre experiențele din copilărie, anxietatea socială și factorii de personalitate 

MANIFESTAREA MECANISMELOR SI PROCEDURILOR COGNITIVE IN AGRESIVITATE 

Comportamentele și atitudinile disfuncționale contribuie la dezvoltarea unei tulburări de alimentație 

Diferența dintre posesori și non-posesori de animale de companie privind anumite aspecte ale vieții 

Impactul psihologic al pandemiei COVID-19 asupra calității vieții sexuale, anxietății legate sănătate și a 

stării de bine 

Imaginea corporala la homosexuali si heterosexuali 

Stresul și anxietatea de sănătate în contextul pandemiei de COVID-19 

Influenţa părinţilor în evoluţia copiilor 

Factori ce influențează calitatea relației de cuplu 

Factori psihologici în divorț și separare 

Sexualitatea și impactul ei asupra stării de bine a cuplului și a calității relației intime 

Relația dintre perfecționism, comportament alimentar și imaginea corporală 

Legătura dintre tipurile de leadership și performanța angajaților la locul de muncă 

Factori asociati performantei in munca in context de pandemie – o schimbare de paradigma? 

Starea de bine, resursele personale și ale postului la angajații care lucrează de acasă vs. la angajații care 

merg la serviciu în pandemie 

Auto-eficienta in remodelarea postului in relatie cu starea de bine 

Comportamentul de subminare, starea de bine si performanta in munca 

Epuizarea profesională și comportamentele proactive 

Designul muncii jucăuș: de la starea de bine la performanță 

Căutarea de senzații, tendința spre risc și reglarea emoțională: studiu comparativ 

Comportamentul civic-participativ, starea de bine si satisfactia cu viata 

Epuizarea profesională în perioada pandemiei: de la subminarea de sine la performanță 



Factori personali și contextuali asociați performanței la locul de muncă –  intrapreneurship-ul ca elemente 

cheie 

Resursele personale si organizationale: de la implicarea in munca, la comportamentul civic-participativ 

INSECURITATEA POSTULUI ÎN TIMPUL PANDEMIEI: ÎNTRE EPUIZARE PROFESIONALĂ ȘI 

SATISFACȚIE ÎN MUNCĂ 

Auto-eficiența în folosirea punctelor forte: de la satisfacție la performanță 

Dependența față de muncă, capitalul psihologic și epuizarea profesională 

 


