
 

 

 
 

 

 

 

PROPUNERI TEME DISERTAŢIE MASTER 
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Nr. 

crt. 
TEMA COORDONATOR 

1.  Tendinţe psihocomportamentale ale populaţiei şi echipelor de salvare în situaţii-limită (atac terorist). Posibile 

strategii de control ale  comportamentelor dezadaptate. 
Lector univ. dr. Constantin-Edmond Cracsner 

2.  Studiul climatului organizaţional în structuri din domeniul securităţii naţionale. Aplicaţii în ... Lector univ.dr. Constantin-Edmond Cracsner 
3.  Suportul psihologic al misiunilor de luptă Lector univ.dr. Constantin-Edmond Cracsner 
4.  Aspecte teoretico-metodologice ale managementului incidentelor critice Lector univ.dr. Constantin-Edmond Cracsner 
5.  Leadershipul organizaţional şi influenţa socială Lector univ.dr. Constantin-Edmond Cracsner 
6.  Studiul stilului de conducere în structurile sistemului securităţii naţionale. Aplicaţii în ... Lector univ.dr. Constantin-Edmond Cracsner 
7.  Performanţă şi decizie în domeniul securităţii naţionale. Aplicaţii în ... Lector univ.dr. Constantin-Edmond Cracsner 
8.  Testarea aptitudinilor şi a inteligenţei în selecţia personalului din structurile de securitate naţională (armată, 

poliţie, jandarmerie, etc.) 
Lector univ. dr. Gheorghe Perţea 

9.  Testarea aptitudinilor specifice (speciale) în selecţia personalului din structurile de securitate naţională (armată, 

poliţie, jandarmerie, etc.) 
Lector univ. dr. Gheorghe Perţea 

10.  Testarea profilului de personalitate  în selecţia personalului din structurile de securitate naţională (armată, 

poliţie, jandarmerie, etc.) 
Lector univ. dr. Gheorghe Perţea 

11.  Testarea  rezistenţei la stres şi a inteligenţei emoţionale  în selecţia personalului din structurile de securitate 

naţională (armată, poliţie, jandarmerie, etc.) 
Lector univ. dr. Gheorghe Perţea 

12.  Testarea structurii temperamentale pentru cunoaşterea şi asistenţa psihologică a  personalului din structurile de 

securitate naţională (armată, poliţie, jandarmerie, etc.) 
Lector univ. dr. Gheorghe Perţea 

13.  Metode şi tehnici pentru controlul stresului aplicate în programele de pregătire psihologică a personalului din 

structurile de securitate naţională (armată, poliţie, jandarmerie, etc.) 
Lector univ. dr. Gheorghe Perţea 



14.  Asigurarea suportului psihologic în managementul incidentelor critice;  Lector univ. dr. Adrian Prisăcaru 

15.  Evaluarea şi controlul manifestărilor psihice specifice evenimentelor cu caracter traumatic; Lector univ. dr. Adrian Prisăcaru 

16.  Organizarea şi caracteristicile unui sistem de management al incidentelor critice; Lector univ. dr. Adrian Prisăcaru 

17.  Rolul programelor de psihoeducaţie /psihoprofilaxie în managementul incidentelor critice; Lector univ. dr. Adrian Prisăcaru 

18.  Rolul şi implicaţiile mecanismelor de coping cognitiv în abordarea traumei; Lector univ. dr. Adrian Prisăcaru 

19.  Rolul şi implicaţiile mecanismelor de coping afectiv în abordarea traumei; Lector univ. dr. Adrian Prisăcaru 

20.  Rezilienţa psihică - programe de dezvoltarea a rezilienţei; Lector univ. dr. Adrian Prisăcaru 

21.  Doliul - eficienţa unor tehnicilor de intervenţie în managementul crizei de doliu; Lector univ. dr. Adrian Prisăcaru 

22.  Criza psihologică - evaluarea și asistența primară a persoanelor aflate în criză; Lector univ. dr. Adrian Prisăcaru 

23.  Prevenţia comportamentului suicidar; Lector univ. dr. Adrian Prisăcaru 

24.  Vulnerabilităţile psihice şi riscul pentru comportamente dezadaptative;  Lector univ. dr. Adrian Prisăcaru 

25.  Diplomaţia publică în războiul global împotriva terorismului Dr. psiholog Viorel Mihăilă  
26.  Comunicarea strategică în războiul global împotriva terorismului Dr. psiholog Viorel Mihăilă 
27.  Propagandă, publicitate, relaţii publice şi campanii de operaţii informaţionale în „primăvara arabă” Dr. psiholog Viorel Mihăilă 
28.  Specificul conflictelor identitare – modele de intervenţie din perspectiva managementului percepţiei Dr. psiholog Viorel Mihăilă 
29.  Construirea reprezentărilor sociale. Campania de informare publică pentru promovarea imaginii autorităţii 

publice în situaţii de criză/în zone afectate de urgenţe civile severe 
Dr. psiholog Viorel Mihăilă 

30.  Mass-media şi problema kosovară – de la conflictul din 1999 la independenţa din 2008. Aniversarea 

independenţei şi lansarea brand-ului de ţară Kosovo 
Dr. psiholog Viorel Mihăilă 

31.  Proiecte de diplomaţie publică pentru susţinerea campaniei NATO din Afganistan Dr. psiholog Viorel Mihăilă 
32.  Proiecte de diplomaţie publică pentru susţinerea campaniilor UE şi NATO din Africa Dr. psiholog Viorel Mihăilă 

33.  Diplomaţia publică în susţinerea unor proiecte majore: scutul antirachetă american din Europa. Analiza 

strategiilor de comunicare folosite de principalii actori: România, Polonia, Cehia, NATO, UE, SUA şi Rusia 
Dr. psiholog Viorel Mihăilă 

34.  Soft power și comunicare strategică - abordarea (Chinei, SUA, UK, Norvegiei etc.) Dr. psiholog Viorel Mihăilă 
35.  Campanii informaţionale la nivel strategic (Rusia, China, Brazilia…) Dr. psiholog Viorel Mihăilă 
36.  Proiecte majore de diplomaţie publică – Summit-ul NATO de la București, Lisabona, Chicago.. Dr. psiholog Viorel Mihăilă 
37.  Comunicarea strategica a NATO in operații militare (Afganistan, Kosovo...) Dr. psiholog Viorel Mihăilă 
38.  Campanii de nation-branding (Marea Britanie, India, Norvegia, SUA, Olanda, Bulgaria, Romania, Slovenia, 

Norvegia, Suedia, Grecia, Turcia…) 
Dr. psiholog Viorel Mihăilă 

39.  Comunicarea strategică în războiul global împotriva terorismului; Dr. psiholog Viorel Mihăilă 

40.  Mass-media şi terorismul; Dr. psiholog Viorel Mihăilă 

41.  Relaţia mass-media/autorităţi guvernamentale în războiul global împotriva terorismului; Dr. psiholog Viorel Mihăilă 
42.  Contracararea suportului ideologic al terorismului – modele acţionale; Dr. psiholog Viorel Mihăilă 
43.  Propagandă şi publicitate; Dr. psiholog Viorel Mihăilă 
44.  Modele ale persuasiunii – strategii militare; Dr. psiholog Viorel Mihăilă 
45.  Societate informaţională şi societate a cunoaşterii. Managementul percepţiei în contextul proliferării 

arhitecturilor sociale în reţea; 
Dr. psiholog Viorel Mihăilă 

46.  Social media in revoltele populare din (Moldova, Egipt, Ucraina...); Dr. psiholog Viorel Mihăilă 

47.  Campanii informaţionale la nivel strategic; Dr. psiholog Viorel Mihăilă 

48.  Comunicarea strategică în situaţii de criză. Dr. psiholog Viorel Mihăilă 

 

 

 

 



NOTE: 

 

1. Alegerea coordonatorului ştiinţific care nu se regăseşte în prezenta listă se realizează prin consultarea listei generale privind coordonatorii temelor de 

disertaţie de master aflată pe site-ul facultăţii. 

2. Studenţii pot propune şi alte titluri/teme pentru care trebuie să solicite acceptul coordonatorului ştiinţific. 

3. Recomandăm ca în alegerea temei să ţineţi seama de tipurile de probleme (cazurile) la care aveţi acces (de exemplu, este de aşteptat ca cei care lucrează în 

mediul şcolar sau în centrele de plasament să abordeze probleme specifice acestor medii). 

 

 


