CICLUL II, MASTER
Nr.

Numele/prenumele studentului

1.
2.

Botezatu Mariana
Coptu Irina

3.

Erhan Corina

4.

Gîncota Gheorghe

5.

Morari Mihaela

6.

Cotovici Diana (rest.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gurițanu Iulia
Ivanov Liuba
Onea Lilia
Cecan Diana
Manica Liliana
Crasov Valeria
Spînu Igor
Țîgănaș Ana
Loghin Aliona
Barari Ina
Poiană Svetlana

TEMA TEZEI DE MASTER
PIPO
Studierea creativității la cadrele didactice
Motivația de muncă a profesorilor
Diminuarea stresului în muncă
Influența stresului asupra relațiilor la locul de muncă
Inteligenta emoționala la cadrele didactice
Comunicarea la cadrele didactice
APCP RO
Inteligența emoțională și motivația învățării la
adolescenți
Mecanisme de apărare și strategii de coping la
adolescenți
Dezvoltarea asertivității la preadolescenți
Strategii de diminuare a emoțiilor negative la
adolescenți
Modalități de dezvoltare a inteligenței emoționale la
preadolescenți
Dezvoltarea încrederii în sine la preșcolarii cu
anxietăți și frici
Studiul singurătății și comunicarea în familiile
monoparentale
Studiul singurătății și comunicarea la persoanele de
vârsta a III-a
Agresivitatea și comportamentul agresiv la adulți în
funcție de gen
Dezvoltarea inteligenței emoționale la adolescenți
Diminuarea agresivității la preadolescenți

TRADUCERE

12.
13.

Ivanov Cristina
Babici Rodica

14.

Spoială Irina

15.

Maxim Florin

1.

Kolokșanskaia Zlata
Picus L.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Traistaru G
Brailean N.
Shiva N.
Kovaliov T.
Antoci A.
Melehina N.

8.

9.
10.
11.

Vladarciuc- Miron G.
Kovaliov G.
Ivanova N.
Anghelova I.

Comunicarea asertivă la adolescenți
Dezvoltarea empatiei la cadrele didactice
Dezvoltarea empatiei la educatorii din instituțiile
preșcolare
Inteligența emoțională la preadolescenții cu părinți
plecați peste hotare
APCP RU
Особенности межличностных отношений в
молодой семье между супругами
Особенности поведения личностно зрелых людей
в трудной жизненной ситуации, связанной с
нехваткой денег
Особенности преодоления личностью зрелого
возраста жизненных трудностей
Особенности мотивационной сферы личности
юношеского возраста
Мотивация достижения у лиц занимающихся
телесно-ориентированными практиками
Формирование индивидуальной устойчивости к
стрессу у медицинских работников
Коррекция тревожности младших подростков
методами арт-терапии
Особенности психологического состояния
практикующих психологов в период
чрезвычайной ситуации
Мировоззренческие детерминанты здорового
образа жизни студентов ВУЗа
Связь личностных особенностей женщин с
удовлетворенностью браком
Развитие коммуникативных и эмпатических
способностей специалистов медицинской сферы

Guțul G.
12.

1.

Adașan Ana

2.

Baroncea Olga

3.

Bucur Angela

4.

Burlaca Ala

5.

Ceban Buzilă Cristina

6.

Codreanu Victoria

7.

Cojocaru Rodica

8.

Didic Cristina

9.

Grosu Andrei

10.

Grier Mariana

11.

Iurcu Iuliana

12.

Iurcișin Natalia

13.

Lozovanu Maria

14.

Lupușor Doina

15.

Mațiuc Aliona

16.
17.

Muravschi Angela
Nagnibeda Irina

Особенности синдрома эмоционального
выгорания сотрудников организации сферы
услуг
LOGOPEDIE RO
Dezvoltarea vorbirii fluente prin terapie combinată cu
elemente de creativitate la preșcolarii alolingvi
Dezvoltarea psihomotricității la copiii cu tulburări de
limbaj
Particularități de vorbire la copiii cu tulburări de
spectru autist
Dezvoltarea limbajului la copiii cu Sindromul Down
Influența exercițiilor fizice în corectarea disgrafiei la
elevii claselor primare
Terapia logopedică în tulburare disartrică
Intervenții psihopedagogice în disgrafii la copiii de
vârsta școlară mică
Dezvoltarea inteligenței emoționale la copiii cu
tulburări de limbaj
Activităţi senzoriale axate pe terapia logopedică în
recuperarea copiilor cu deficienţe mentale
Strategii de dezvoltare a abilităților de comunicare la
preșcolarii cu tulburări de limbaj
Specificul și recuperarea tulburărilor de limbaj scris
Dezvoltarea relațiilor interpersonale la preșcolarii cu
dislalie
Dezvoltarea limbajului la copiii cu tulburări din
spectru autist
Aspecte ale comunicării la preșcolarii cu deficiențe de
intelect
Dezvoltarea limbajului la copiii de vârstă preșcolară
cu tulburări de limbaj
Dezvoltarea afectivității la preșcolarii cu bîlbîială
Terapiei dislaliei prin aplicarea jocului la preșcolari

18.

Negruță Veronica

19.

Perlug Lilia

20.

Petraș Iana

21.
22.

Șarban Elena
Șumutovschi Elmira

23.

Tidvă Olga

24.

Trestian Georgeta

25.

Volcov Tatiana

26.

Plămădeală Svetlana

27.

Istek Batuhan

28.

Novacov Livia

Andreeva Ina
29.

30.

Аrabadji Аnа

Balaban Tatiana
31.

Dezvoltarea competențelor comunicative la copiii cu
tulburări de limbaj
Procesul de formare a comunicarii verbale la elevii
deficienți de auz din clasele primare
Terapia logopedică a pacienților cu accident vascular
cerebral
Terapia limbajului la copiii cu paralizie cerebrală infantilă

Tulburări de limbaj la copiii născuți prematur
Asistența logopedică pentru copiii cu dizabilități
mintale profunde
Intervenții logopedice în rîndul copiilor diagnosticați
cu Sindromul Down
Dezvoltarea limbajului la copiii abandonați
Dezvoltarea limbajului și comunicării elevilor cu
dizabilități de vârstă școlară mică
Dezvoltarea psihomotricității la copiii cu Sindromul
Down
Impactul terapiei logopedice asupra sferei emoţionale
la copiii cu deficienţe de auz
LOGOPEDIE RU
Агрессивное поведение у учащихся младшего
школьного возраста с нарушениями речи
Comportamentul agresiv la elevii de vîrstă școlară
mică cu tulburări de limbaj
Логопедическое воздействие/сопровождение детей с
нарушениями речи для подготовки к школе
Asistența logopedică a copiilor cu tulburări de limbaj
pentru pregătirea pentru școală

Логопедическое вмешательство по развитию
устной речи у детей с задержкой психического
развития
Intervenția logopedică pentru dezvoltarea limbajului
oral la copiii cu reținere în dezvoltarea psihică

32.

BuiucliValentina

33.

Cebotaeva Svetlana
CîvîrjîcVera

34.

35.

Kolpacci Еcaterina

36.

Coroleac (Pidjoian) Maria

37.

Dragneva Еlena

38.

Maximciuc Victoria

39.

Osadciuc Elena

40.

Serjantova Irina

Диагностика и корекция речевых нарушений у детей
дошкольного возраста
Diagnosticul și terapia tulburărilor de limbaj la copiii de
vîrstă preșcolară
Оказание логопедической помощи детям старшего
дошкольного возраста с нарушениями речи

Asistența logopedică a copiilor de vîrstă preșcolară
mare cu tulburări de limbaj
Развитие внимания дошкольников в ходе
логопедического воздействия
Dezvoltarea atenției la preșcolari în procesul
intervenției logopedice
Влияние детско-родительских отношений на
коммуникацию
Influiența relațiilor copil-părinte asupra comunicării.
Развитие мышления у детей с общим
недоразвитием речи.
Dezvoltarea gîndirii la copiii cu tulburare globală de
limbaj
Развитие
мышления
дошкольников
с
нарушениями речи.
Dezvoltarea gîndirii la preșcolarii cu tulburări de
limbaj
Развитие речи у детей с нарушениями
аутистического спектра.
Dezvoltarea limbajului la copiii cu tulburări de
spectru autist
Оптимизация
логопедической
помощи
дошкольников с общим недоразвитием речи
Optimizarea asistenței logopedice la preșcolarii cu
tulburare globală de limbaj
Выявление и преодоление предрасположенности к
нарушениям письма и чтения у первоклассников

Depistarea și depășirea predispoziției spre tulburarea
scris-citit la elevii din clasa întîi.

41.

Siumbeli Tatiana

1.

Andone Silvia

2.

Burilova Polina

3.

Cebotarenco Olga

4.

Ciobanu Adriana

5.

Corcevoi Nadejda

6.

Meșină Olesea

7.

Munteanu Natalia

8.

(Timoşco) Renița Cristina

9.

Rîjac Ana

10.

Ungureanu Svetlana

11.

Ursu Miluța

Формирование коммуникативных навыков у
детей с расстройствами в аутистического спектра
Formarea deprinderilor comunicative la copiii cu
tulburări de spectru autist.
ED. INTEGRATĂ
Asistența complexă psihopedagogică şi socială a
familiei care au în componenţă copii cu dizabilităţi
(modelul raionului Hînceşti)
Развитие внимания у младших школьников с
задержкой психического развития
Dezvoltarea atenției la școlarii mici cu reținere în
dezvoltarea psihică
Meloterapia – remediu de recuperare a copiilor cu
deficiențe mintale
Dezvoltarea afectivității la copiii cu reținere în
dezvoltarea psihică
Dezvoltarea psihomotricităţii la copiii cu deficienţă
mintală
Dezvoltarea comunicării la copiii cu dizabilităţi
multiple
Familia ca factor de risc în dezvoltarea copilului cu
dizabilităţi
Dezvoltarea comunicării la copiii diagnosticați cu
tulburări de spectru autist
Metode
alternative
de
îmbunătățire
a
comportamentului la elevii cu deficiență mintală
Evaluarea gradului de orientare socioprofesională şi
participare a adolescentelor instituţionalizate
Integrarea socială şi educaţională a elevilor cu
deficienţă de auz

1.

Andrușca Crina

2.

Bataichin Alexandru

3.

Bâtcă Nicoleta

4.

Brihuneț Valentina

5.

Cozma Ion

6.

Lefter Mariana

7.

Lungu Mariana

8.

Matran Tatiana

9.

Nacu Ecaterina

10.

Neagu Victora

11.

Ocrain Natalia

12.

Pîrțu Lilia

13.

Surchicean Rodica

14.

Șvețchi Iulia

15.

Taranovschi Elena

16.

Tatarciuc Tatiana

17.

Teli Iana

POLITICI SOCIALE
APP – formă de protecție a copilului în dificultate
Procesul de reintegrare sociala a ex-deținuților
CPT – formă de protecție pentru copii în dificultate
AS a copiilor supuși violenței domestice
Calitatea serviciilor sociale dezvoltate de
administrația publică locală
Servicii de suport prestate femeilor supuse violenței
domestice
Asistența socială a copiilor în situații de risc
Impactul inteligenței emoționale a asistenților sociali
în prestarea serviciilor sociale.
Asistența parental – profesionistă – formă alternativă
de protecție a copiilor.
Implicarea asistentului social in procesul de adopție
Implicații psihosociale de prevenire a abuzului față
de copii.
Servicii de probațiune și integrarea socială a foștilor
deținuți
Implicarea asistentului social în procesul adaptării
școlare a copiilor cu dizabilități
Asistență socială a mamelor solitare cu copii cu
disabilități
Prevenirea violenței școlare.
Medierea școlară – alternatvă de soluționare a
conflictelor.
Servicii sociale de intervenție în cazul violenței
intrafamiliale a vârstnicilor

18.

Vlas Irina

19.

Carata Dumitru

1.

Anghelova Oxana

2.

Croitoru Dorina

3.

Dobuleac Adelina

4.

Fenciuc Andrei

5.

Iavorschi Magdalena

6.

Lapoșina Emilia

7.

Muntean Nicoleta

8.

Nicula Ana

Impactul familiei temporar dezintegrate asupra sferei
emoționale a adolescenților.
Implicațiile asistentului social în reabilitarea
psihosocială a persoanelor dependente de alcool
SERVICII SOCIALE
Участие благотворительных организации в
оказании социальной помощи людям с
ограниченными возможностями
APP și dezvoltarea psihosocială a copiilor rămași
fără îngrijire părintească
Rolul probațiunii în profilaxia comportamentului
deviant.
Implicațiile asistentului social în prevenirea violenței
asupra copilului
Persoanele vârstnice. Probleme sociale și măsuri
asistențiale
Prevenirea crizei de comunicare în cadrul
organizațiilor de asistență socială
Serviciul de asistențpă socială în prevenirea TFU (în
baza Centrului de Resurse NEOVITA)
Prevenirea abandonului școlar.

9.

Proca Maria

Asistența socială sub aspect al securității naționale

10.

Sliusareva Diana

Incluziunea socio-profesională a persoanelor cu
dizabilități mintale

11.

Vieru Mihail

Serviciul de asistență socială în cadrul determinării
dizabilității și pierderii capacității de muncă

