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Factorii individuali predictivi pentru performanța și satisfacția angajaților din departamentul de 

Vânzări 

PROCRASTINAREA LA STUDENȚI 

Rolul întăririlor contingente asupra percepțiilor și intențiilor angajaților 

Frica de COVID-19: Performanța, satisfacția, insecuritatea jobului și acuze psihosomatice 

Comparația dintre angajații HR și angajații NON-HR privind percepția asupra comportamentului 

Managerului 

Atribuirea comportamentelor contraproductive prin prisma matricii desconsiderării 

IMPACTUL PANDEMIEI DE COVID-19 ASUPRA ORGANIZAȚIILOR. DIFERENȚE 

CULTURALE 

Cultură și Climat Organizațional 

Legătura dintre personalitatea șefului direct (autoraportată de acesta) și atitudini, comportamente ale 

angajaților: o meta-analiză 

BIASURI IMPLICITE ÎN PROCESUL DE SELECȚIE  

iJobs - Online Delivered Job Search Intervention 

TENDINŢELE DE ABORDARE / EVITARE ŞI COMPORTAMENTUL PROACTIV ÎN CADRUL 

ORGANIZAŢIEI. TESTAREA ROLULUI MODERATOR AL CLIMATULUI DE SIGURANŢĂ 

PSIHOLOGICĂ 

Rolul predictiv al cognițiilor implicite în relație cu comportamentul de căutare al unui loc de muncă 

Implementarea intențiilor și schimbarea bias-urilor implicite. Un demers metaanalitic 

Autoreglarea dezadaptativă și starea de bine a angajaților, testarea unui model de mediere 

Promovarea diversității la locul de muncă și intenția de părăsire a organizației. Rolul mediator al 

amenințării percepute 

Înțelegerea epuizării legată de COVID-19. Testarea unui model predictive 

Dezvoltarea unui instrument standardizat de măsurare a intereselor vocaționale 

Personalitatea și performanța în muncă pentru șoferi: rolul de moderator al burnout-ului 

Relația dintre inteligența emoțională, personalitate și comportamentul adaptativ în trafic 

Impactul trasaturilor de personalitate asupra stilului de conducere in traffic 

Agresivitatea in trafic: Rolul modelului de personalitate Big Five si al Iertarii 

DIFERENTE DE GEN PRIVIND COMPORTAMENTUL IN TRAFIC 

Rolul furiei și a emoțiilor pozitive/negative privind comportamentul în traffic 

Intervenții asupra comportamentelor negative de conducere și a furiei în trafic. O metaanaliză 

Rolul strategiilor de relaxare în procesul de burn-out 

Munca în pandemie și munca post-pandemie: percepții și proiecții despre noua normalitate 

Relația dintre comportamentele proactive și prosperitatea Ia locul de munca 

Caracteristici ale locului de muncă , starea de bine și comportamentul civic-participativ 



Stresul ocupațional, sindromul burnout și factorii de personalitate 

Balanța muncă-familie în contextul muncii de acasă: de la izolare la procrastinare 

Relația dintre diferite forme ale stării de bine în muncă și remodelarea postului: rolul resurselor 

personale 

Resursele personale și strategiile proactive ale angajaților: de la starea de bine, la performanță 

Antreprenoriatul angajatilor in organizatii si starea de bine: rolul resursele personale 

Subminarea de sine: de la starea de bine la intenția de a demisiona  

Stresul ocupational provocat de insecuritatea locului de munca in contextul actual 

Rolul credinţelor obsesive în tulburarea obsesiv compulsive 

SINDROMUL STRESULUI FAȚĂ DE COVID-19 - EXPLORAREA UNUI FENOMEN 

Predictori clinici și non clinici în apariția și recurența depresiei 

Intoleranța la incertitudine și anxietatea 

Adicția digitală – semne subtile pentru identificarea dependeței digitale 

Intoleranța la disconfort corelat cu climatul locului de muncă într-o companie 

Impactul pandemiei asupra părinților copiilor cu dizabilități 

Tehnici de relaxare pentru diminuare afectelor negative 

IMPLICAȚII PSIHOLOGIE DE NATURĂ CLINICĂ LA PERSOANELE CE APARȚIN 

COMUNITĂȚII LGBTQ+ 

Disfuncții erectile și tulburările psihologice, strategii de coping 

Stilul de atașament și conștientizare psihologică 

Impactul Carantinei la Domiciliu asupra nivelului de Stres si Anxietate al Familiilor din judetul Timis 

Impactul lipsei unui loc de muncă stabil în tulburarea de panică generalizată 

Implicaţii ale consilierii spirituale în viaţa de cuplu 

Anxietatea in contextul pandemic si frica de infectare cu COVID - 19 la adulti tineri. 

Bias-urile implicite la experții în sănătate mintală 

Compararea eficienței psihoterapiei cu cea a farmaco terapiei în tratarea atacurilor de panică. Un 

studiu meta-analitic 

Eficiența intervențiilor bazate pe Mindfulness pentru diminuarea adicției de internet: un studiu meta-

analitic 

TESTAREA EFICIENȚEI UNEI INTERVENȚII SCURTE PENTRU DIMINUAREA BIAS-UL 

LEGAT DE SĂNĂTATEA MINTALĂ 

O meta-analiză a biasurilor implicite ale experților în sănătate mintală 

Implicațiile stimei de sine în intervențiile psihologice – Meta-Analiză 

Testarea eficienței unui training cognitiv pentru diminuarea adicției de smartphone 

Rolul anxietății și al stimei de sine în utilizarea patologică a rețelelor de socializare 

Gândurile automate și relația acestora cu stilurile de atașament în relații de cuplu 

Validarea preliminară a PiCD - Inventarul de personalitate pentru ICD-11 

Validarea dimensiunii Anacastă din PCF 

Explorarea legăturii dintre alexitimie și intimitatea deficitară în Tulburările de Personalitate Evitantă 

și Schizoidă 

Aspecte pshipatologice asociate dependentei jocului de noroc 

Frecvența utilizării rețelelor de socializare, anxietate socială și narcissism 

Izolarea socială-implicații asupra nivelului de depresie, anxietate și obsesionalității la nivelul 

studenților 

Mecanismele rezilienței, între dezastru și reușită 

Anxietatea de performanță printre muzicieni cu implicarea percepției asupra performanței online 



Relația dintre tulburarea dismorfică corporală si simptomele de anxietate si depresie 

Impactul tehnologiei asupra nervozitatii, nehotararii si anxietatii in contextul pandemiei 

Efectul activității fizice în reducerea anxietăți 

Mecanismele de coping ale anxietatii sociale in context pandemic 

Impactul internalizării homofobiei asupra sănătății mintale a persoanelor din comunitatea LGBTQ+. 

Analiza potențialelor efecte mediatoare și moderatoare 

Atașamentul și stima de sine. Un studiu correlational 

Tulburările de comportament alimentar și identitatea feminină 

Tulburările de alimentație și abuzul emoțional 

Personalitatea și satisfacția în cuplu în contextul muncii de acasă 

Infidelitatea și social media 

Legătura dintre imaginea corporală, stima de sine și percepția asupra celorlalți 

Relația dintre calitatea vieții și starea de sănătate mintală sub impactul pandemiei 

Relația dintre satisfacți vieții de familie în contextul pandemiei și presiunea exercitată de prezența 

copiilor la domiciliu 

Stilurile de atașament, alegerea partenerului și rezolvarea conflictelor în relația de cuplu 

Atașamentul și pattern-urile de atașament în relația de cuplu 

Relația de atașament dintre membrii familiei copiilor cu CES 

Dezvoltarea copilului într-un mediu adulter 

Relația de cuplu în cazul apariției copilului cu tulburare din spectrul autist 

Meditația de tip mindfulness ca tratament al adicțiilor 

 

 


