
Tematica tezelor de licenţă la specialitatea Psihologie 

1. Vacaraș Mihaela- Stima de sine și succesul academic la student.  

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

2. Zamirovschi  Nadejda-  Consiliere pentru dezvoltarea personală prin art-terapie. 

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

3. Botnaru Ana- Strategii de reducere a stresului de evaluare la student  

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

4. Dudău Valeria- Afectivitatea copiilor a căror părinți sunt plecați la lucru în strainătate. 

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

5. Stepanovici Marin Percepția socială a sănătății psihice. 

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

6. Volosenco Marina- Optimizarea relaţiei de cuplu  prin asumarea rolurilor maritale  

Conducător ştiinţific: Corcevoi M., lect. univ. 

7. Ciumac Loredana – Strategii de psihocorijare a comportamentului deviant la 

preadolescenți. 

Conducător ştiinţific: Baciu I. lect. univ 

8. Grușac Denis Drogodependenţa în adolescenţă: cauze, efecte, intervenţii. 

Conducător ştiinţific: Șleahtițchi M, conf. univ 

9. Rotari Dorin Strategii psihologice de estompare a delincvenţei juvenile. 

Conducător ştiinţific: Șleahtițchi M, conf. univ 

10. Griciuc Anastasia – Caractristici ale sferei cognitive la copii din cadrul Centrului de 

Plasament Temporar și Reabilitare 

Conducător ştiinţific: Garbuz V., lect. univ. 

11. Cambura Mihaela - Психологические особенности самооценки в подростковом 

возрасте. 

Conducător ştiinţific: Garbuz V., lect. univ. 

12. Chetrari Marina - Evaluarea percepţiilor soţilor asupra relaţiei maritale în primii ani de 

căsnicie. 

Conducător ştiinţific: Corcevoi M., lect. univ. 

13. Herța Victoria - Interacţiunea dintre copii şi părinţi în familiile în care ambii părinți sunt 

angajați. 

Conducător ştiinţific: Corcevoi M., lect. univ. 

14. Gorodețcaia Iulia - Reprezentarea socială  a divorțului la tinerii din Republica Moldova 

Conducător ştiinţific: Cazacu D., lect. univ. 



15. Vacariuc Eudochia - Reprezentarea socială a femeii contemporane în Republica 

Moldova 

Conducător ştiinţific: Cazacu D., lect. univ. 

16. Doroșenco Victor - Reprezentarea socială a rolurilor conjugale în societatea 

contemporană 

Conducător ştiinţific: Cazacu D., lect. univ.  

17. Boico Aliona – Influența stilului de comunicare asupra stimei de sine la preadolescenți. 

Conducător ştiinţific: Șleahtițchi M, dr., conf. univ 

18. Chirița Nicoleta - Anxietatea şi reuşita şcolară la preadolescenţi  

Conducător ştiinţific: Șleahtițchi M, dr., conf. univ 

19. Stati (Melenti) Ionela - Corelaţia trăsăturilor de personalitate şi rezistenţa la manipulare 

a studenţilor 

Conducător ştiinţific: Secrieru L, conf. univ.,dr 

20. Doboș Cristina - Reprezentările sociale a şcolii la părinţi, profesori şi elevi.  

Conducător ştiinţific: Secrieru L, conf. univ.,dr 

21. Măligă Mihaela - Corelaţia dintre agresivitate şi nivelul autoaprecierii la preadolescenţi 

Conducător ştiinţific: Secrieru L, conf. univ.,dr 

22. Tonofrei Tatiana - Efectul angajamentului în mediul școlar.  

Conducător ştiinţific: Secrieru L, conf. univ.,dr 

23. Rurac Emilia - Formele de manifestare a agresivităţii la preadolescenţii din mediul 

urban şi rural. 

Conducător ştiinţific: Secrieru L, conf. univ.,dr 

24. Buza Eufrosinia – Compatibilitatea comportamentului de rol în cuplurile tinere. 

Conducător ştiinţific: Nacai L, asist. univ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 


