Temele, specialitatea științifică și conducătorii științifici ai doctoranzilor admiși la studii superioare de
doctorat în anul 2021
(Ordin nr. 331 din 19.11.2021)

Specialitatea științifică 531. 01 – Teoria generală a educației
Nume/ prenume doctorand/ă
Tema tezei de doctorat
Dezvoltarea competențelor de autoînvățare la adulți
Agachi Liuba
Angheluș-Andrușcă Ramona
Arghiroiu (n.Simion) ClaudiaDaniela
Băiașu Alina-Gabriela
Beșu Ana-Maria (n.Tănăsoiu)

Boghean Teodora
Chiriac Liliana
Cojocaru Ioana-Mirela

Cornea Ionelia
Cornea Luminița-Elena
Darie Ana
Deceva Carolina
Doagă Nadejda
Graur Luminița
Grigorescu (n.Partenie) IoanaCamelia
Hură Rodica
Ilisie Maria-Gabriela

„Fundamentele pedagogice ale profilaxiei fenomenului childfree în liceu”
„Fundamente științifice ale pedagogiei existenței în contextul schimbării paradigmelor
educației”
Educarea identității române la adolescenți, prin strategii de consiliere.
Dezvoltarea comportamentului prosocial la elevii școlii de vârstă școlară mică.
Dezvoltarea cognitivă a preșcolarilor prin strategii didactice personalizate.
Fundamente pedagogice pentru eficientizarea managementului institutional din
perspectiva asigurării calității serviciilor educaționale la nivel de unitate școlară
Elemente de metacogniție în învățarea limbii străine la nivel liceal
Fundamente pedagogice ale diminuării efectelor migrației părinților asupra educației
preșcolarului
Strategii de formare a relațiilor educaționale în clasa de elevi la nivelul ciclului primar
Dezvoltarea culturii stilului sănătos de viață la educabilii preșcolari
Repere teoretice şi metodologice ale educaţiei sexuale a elevilor în treaptă
învăţământului gimnazial
Managementul instituției de învățământ preuniversitar axat
pe inteligența emoțională
Dezvoltarea rezilienței educaționale a elevilor de liceu din medii defavorizate
Utilizarea tehnologiilor digitale în dezvoltarea creativității copilului de vârstă
preșcolară
Prevenirea abandonului școlar în mediul elevilor cu cerințe educaționale speciale
Gestionarea stresului ocupațional al cadrelor didactice prin resursele comunicării
manageriale

Conducător de doctorat
Țărnă Ecaterina dr. conf. univ.
Ovcerenco Nadejda dr. conf. univ.
Borozan Cojocaru Maia dr. hab., prof.
univ.
Zubenschi Ecaterina dr., conf. univ.
Zubenschi Ecaterina dr., conf. univ.
Zubenschi Ecaterina dr. conf. univ.
Cara Angela dr. conf. univ.
Railean Elena dr. conf. univ.
Ovcerenco Nadejda dr. conf. univ.
Ciorbă Constantin dr. hab., prof. univ.
Ciorbă Constantin dr. hab., prof. univ.
Sugac Olga dr., conf. univ.
Cojocaru Victoria dr. hab., prof. univ.
Papuc Ludmila dr. conf univ.
Ciorbă Constantin dr. hab., prof. univ.
Șleahtițchi Mihail dr. hab., prof. univ.
Afanas Aliona dr. conf. univ.

Ionescu Magdalena-Florentina
Iordache (n.Stanciu) CorinaIonela
Liță Andreea-Monica
Loghin Florentina-Monica
Mancaș Elena-Cristina
Mocanu Maria
Nedelcu (Sava) FloricaCristina
Patnoschi Carmen- Aurora
Pavalachi Doina
Petrescu Maria
Popan-Mihalca (n.Mihalca)
Viorica
Rica Cristina-Iuliana
Socea Daniela
Szabo Iren- Otilia
Tănăsescu (n.Iancu) Elena
Urs Bianca- Renate
Vieru Niculai

Impactul atitudinilor parentale asupra formării competențelor sociale la elevii de
vârstă școlară mică
Formarea atitudini conștiente a preșcolarului față de exercițiul fizic prin joc

Țărnă Ecaterina dr. conf. univ.

Conexiunea dintre stilul de comunicare și comportamentul asociat bullying-ului la
vârsta școlară mică
Dezvoltarea parteneriatului educațional din perspectiva formării competențelor
ecologice la elevii de vârstă școlară mică
Formarea competenței relaționale a elevilor din învățământul primar prin activitățile
educative
Fundamente teoretice și metodologice ale educației remediale digitalizate a elevilor în
gimnaziu
Dezvoltarea competențelor practice și de cercetare științifică la elevii mici în cadrul
studierii disciplinelor socio-umaniste.

Țărnă Ecaterina dr. conf. univ.

Fundamente pedagogice ale dezvoltării responsabilității preșcolarilor față de
valorile familiei

Ovcerenco Nadejda dr. conf. univ.

Consilierea educațională a adolescenților în contextul provocărilor sociale
Implicațiile psihopedagogice ale parteneriatului școala primară-instituția nonformală în
realizarea finalităților educaționale
Dezvoltarea competențelor de comunicare dialogară într-o limbă străină a elevilor din
gimnaziu
Adaptarea elevilor supradotați la nivelul învățământului primar din perspectiva
educației diferențiate
Fundamente pedagogice de optimizare a parteneriatului școală-familie-comunitate la
nivel de instituție de învățămînt general
Dezvoltarea identităţii vocaţionale a elevilor prin consiliere şi orientare în carieră_
Conceptualizarea pedagogică a autoeducației pentru asigurarea succesului social al
adolescenților
Fundamente pedagogice pentru valorificarea poveștilor în dezvoltarea socioemotională a preșcolarilor
Dezvoltarea sensibilității emoționale la elevi față de spiritul muzicii populare

Railean Elena dr. conf. univ.
Papuc Ludmila dr. conf. univ.

Ciorbă Constantin dr. hab., prof. univ.

Țărnă Ecaterina dr. conf. univ.
Afanas Aliona dr. conf. univ.
Papuc Ludmila dr. conf. univ.
Zubenschi Ecaterina dr., conf. univ.

Papuc Ludmila dr. conf. univ.
Țărnă Ecaterina dr. conf. univ.
Cara Angela dr. conf.univ.
Sugac Olga dr. conf. univ.
Borozan Cojocaru Maia dr. hab., prof.
univ.
Papuc Ludmila dr. conf. univ.
Gagim Ion dr. conf. univ.

531.02 Management educațional
Nume/ prenume doctorand/ă
Tema tezei de doctorat
Managementul
conflictelor
din
perspectiva asigurării eficacității organizației școlare
Asofiei Ionela
Managementul prin excepții în clasa de elevi
Balan Marieta
Corfu (Hoitan) Diana-Gabriela
Florea Costel- Dorel
Mihai Tabita
Zaiaț Natalia

Motivația performanței în organizația școlară din perspectiva managerială
Managementul transferului Inovational în Institutiile de invatamant general.

Eficiența parteneriatelor educaţionale în condiţii de criză sanitară
Reconceptualizarea sistemului decizional din școală în perspectiva democratică

Conducător de doctorat
Cojocaru Vasile dr. hab., prof. univ.
Cojocaru Vasile dr. hab., prof. univ.
Cojocaru Vasile dr. hab., prof. univ.
Cojocaru Victoria dr. hab., prof. univ.
Pogolșa Lilia dr. hab., prof. univ.
Cojocaru Vasile dr. hab., prof. univ.

532.02 Didactica școlară pe trepte și discipline de învățămînt
Nume/ prenume
doctorand/ă
Baban Elena
Boboc Mădălina

Tema tezei de doctorat
Tehnologii și resurse digitale în dezvoltarea cognitivă și
socio-afectivă a preșcolarilor
Didactica interacțiunilor literare în clasele primare

Bucurenciu SimonaMaria

Valorificarea metodei descoperirii din perspectiva
formării
competențelor
specifice matematicii în liceu

Ghiuș Elena

Valori formative ale corelării text-atitudini în studiul limbii și
literaturii române

Nica (n.Cormoș)
Iuliana-Amalia
Silivestru IlonaDaniela
Sîrghi Olesea

Resurse digitale în evaluarea formativă a elevilor din
clasele primare
Resurse digitale multimedia în studierea științelor în
clasele primare
Didactica dezvoltării gândirii algoritmice la elevii din
clasele de gimnaziu și liceu

Stoica Corina

Dezvoltarea creativității elevilor mici prin integrare
în practicile artistice

Specialitatea

Conducător de doctorat

532.02 Didactica școlară pe trepte și
discipline de învățământ (informatică)
532.02 Didactica școlară pe trepte și
discipline de învățământ(limba și literatura
română.)
532.02 Didactica școlară pe trepte și
discipline de învățământ(matematică)

Dumbrăveanu Roza dr.
conf. univ
Pâslaru Vlad dr. hab., prof.
univ.

532.02 Didactica școlară pe trepte și
discipline de învățământ (limba și literatura
română.)
532.02. Didactica școlară pe trepte și discipline
de învățământ (informatică)
532.02 Didactica școlară pe trepte și
discipline de învățământ (informatică)
532.02 Didactica școlară pe trepte și
discipline de învățământ (informatică)
532.02 Didactica școlară pe trepte și
discipline de învățământ

Ghicov Adrian dr. hab.,
prof. univ.

Achiri Ion dr. conf.univ.

Dumbrăveanu Roza dr.
conf. univ.
Dumbrăveanu Roza dr.
conf. univ.
Dumbrăveanu Roza dr.
conf. univ.
Bularga Tatiana dr. conf.
univ.

Timuș Olga

Strategii didactice aplicate în procesul de predareînvățare- evaluare a modulelor de programare vizuală în
învățământul secundar- general

532.02 Didactica școlară pe trepte și
discipline de învățământ (informatică)

Natalia Burlacu dr. în
pedagogie

Vasile Vozian

Abordarea inovativă a metodelor de predare a
designe-lui vestimentar în formarea profesională a
studenților

532.02 Didactica școlară pe trepte și
discipline de învățământ (arte plastice)

Simac Ana dr. conf. univ.

533.01. Pedagogie universitară
Nume/ prenume doctorand/ă

Tema tezei de doctorat

Conducător de doctorat

Baciu Stela-Rodica

Dezvoltarea competenței orale a elevilor la lecțiile de limba romană prin metoda
proiectului (în contextual curriculumului la limba romană pentru învățămantul primar)

Strah Lidia dr. conf. univ.

Bărbulescu (n.Florea) PetriaSteluța
Bordei Irina

Metodologia evaluării competenței comunicative la elevii de gimnaziu prin
teste formative

Strah Lidia dr. conf. univ.

Atribuțiile formative ale sistemului verbal în învățarea limbii italiene de către studenții
instituțiilor universitare
Valorificarea mentoratului în contextul formării profesionale a cadrelor didactice

Strah Lidia dr. conf. univ.

Negrea Angelica-Maria

Zagaievschi Corina dr., conf. univ.

534.01 Pedagogie specială
Nume/ prenume doctorand/ă
Tema tezei de doctorat
Andrei Mariana
Modele psihopedagogice de prevenire a bullying-ului școlar asupra copiilor cu CES
Drăgan Lorența Daniela
Lazăr Mihaela-Corina
Pîrîianu Liliana- Daniela
Tănase Liliana

Strategii de incluziune a copiilor romi prin valorizarea și promovarea parteneriatului
educațional școală-familie
Adaptarea și integrarea copiilor cu CES de origine romă în ciclul primar
Educația lexico-grafică a vorbirii elevilor claselor primare la lecțiile de limba română
Impactul psiho-emoțional al inluziunii educaționale asupra copiilor cu dizabilități în
instituții preșcolare

Conducător de doctorat
Lapoșin Emilia dr. conf. univ.
Stratan Valentina dr. conf. univ.
Lapoșin Emilia dr. conf. univ.
Stratan Valentina dr. conf. univ
Lapoșin Emilia dr. conf. univ.

