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DREPTUL AFACERILOR 

1. Funcţionarea societăţii cu răspundere limitată. Studiu de caz  

2. Societatea in comandita simpla. Studiu de caz  

3. Dizolvarea şi lichidarea societăţii cu răspundere limitată. Studiu de caz  

4. Funcţionarea societăţii pe actiuni. Studiu de caz  

5. Societățile cu activitate comercială 

6. Actul constitutiv al societăților 

7. Societățile de persoane (SNC și SCS) 

8. Societățile de capital (SA și SCA) 

9. Aporturile asociaților și capitalul social 

10. Tema stabilita impreuna cu studentul 

 

DREPT CIVIL 

1. Nulitatea actului juridic civil 

2. Contractul de mandat 

3.  Contractul de antrepriza 

4.  Actul juridic civil  

5. Contractul de vanzare în contextul achizițiilor publice 

6. Efectele actului juridic 

7. Modalitatile actului juridic 

8.  Contractul 

9 Capacitatea juridica 

10. Tema stabilita impreuna cu studentul 
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ASISTENȚĂ ȘI CONSILIERE SOCIALĂ 

1. Obstacole și direcții noi în asigurarea serviciilor sociale pentru beneficiarii din România 

2. Vulnerabilitatea în mediul educațional și consilierea pentru toleranță 

3. Prevenirea abandonului copilului prin rezidența în Centrul Maternal  

4. Indicatori ai calităţii managementului de caz în asistenţa socială 

5. Problematica asistenței și consilierii sociale în școală 

6. Riscuri și soluții în protecția și consilierea socială a copilului - victimă a abuzului 

7. Teorii explicative și provocări ale consilierii în procesul de adopție 

8. Schimbarea discursului educațional și consilierea socială pentru incluziunea etniei rome 

9. Direcții metodologice în asistarea și consilierea persoanelor vârstnice 
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CONSILIEREA PERSOANELOR CU NEVOI SPECIALE 

1. Tendinţe actuale și specifice în pedagogia incluziunii și consilierea remedială 

2. Necesitatea consilierii în terapia tulburărilor de limbaj 

3. Consilierea psiho-pedagogică a părinților copiilor cu nevoi speciale 

4. Aspecte privind metodologia recuperării și consilierii persoanelor cu deficienţe fizice 

5. Consilierea de grup – suport emoțional pentru persoanele cu deficiențe vizuale 

6. Intervenția terapeutică în tulburările de spectru autist și consilierea părinților: de la 

înțelegere la acțiune  
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PSIHOPEDAGOGIA COPIILOR CU CES – pentru PIPP 

1. Conceptele de integrare și incluziune. Forme și limite ale incluziunii educaționale. Efectele 

incluziunii asupra copiilor cu CES și asupra celor cu dezvoltare tipică. 



2. Educația incluzivă în grădiniță: dimensiuni de incluziune (cultură incluzivă, politici 

incluzive, practici incluzive), provocări și soluții. 

3. Modalități de favorizare a integrării/incluziunii copiilor cu CES în grădinița/școala de 

masa. Condiții pentru reușita activităților didactice din școlile incluzive. Parteneriatul cu 

familia și alți profesioniști pentru educație incluzivă. 

4. Instruirea diferențiată – formă de organizare și desfășurare a procesului didactic de tip 

incluziv.  

 

PSIHOPEDAGOGIA COPIILOR CU CES – pentru PEDAGOGIE 

1. Principalele aspecte ale pedagogiei incluzive. Indicii incluziunii educaționale. Variabile 

care influențează atitudinile profesorilor față de educația incluzivă. 

2. Particularitățile dezvoltării psihofizice și sociale ale copiilor/elevilor cu dizabilități. 

3. Învățare-dezvoltare la elevii cu CES. Posibile soluții privind incluziunea școlară pentru 

principalele categorii de copii cu CES. 

4. Terapia tulburărilor de limbaj (etiologia și clasificarea tulburărilor de limbaj; principii și 

metode logopedice; strategii didactico-terapeutice de corectare a tulburărilor lexico-grafice). 

5. Diferențiere și individualizare (delimitări conceptuale; elemente de instruire diferențiată: 

structura învățământului, conținutul învățământului, organizarea activităților didactice, 

metodologia didactică și relația pedagogică) 

6. Terapia educațională complexă și integrată – ramură a psihopedagogiei speciale. Obiective 

și activități educațional-terapeutice pentru ariile curriculare: Stimulare cognitivă, Ludoterapie, 

Socializare, Terapie ocupațională, Formarea autonomiei personale și sociale. 
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ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 

1. Institutia casatoriei 

2. Adoptia 

3. Recunoasterea de paternitate 

4. Decaderea din drepturile parintesti 

5. Ocrotirea minorului 

6. Caracteristicile societatilor comerciale de personae 

7. Societatilor comerciale de capital 

8. Contractele de intermediere in afaceri 

9. Caracteristicile contractul de vanzare 

10. Bunurile rezultate din casatorie 

11. Partajul bunurilor comune 

12. Insolventa profesionistilor 

 

ASISTENTA MANAGERIALA SI ADMINISTRATIVA 

1. Contractul de mandat 

2. Dizolvarea societatilor comerciale 

3. Concurenta neloiala in afaceri 

4. Societatea cu raspundere limitata 

5. Societatea pe actiuni 

6. Societatea in comandita simpla 

7. Societatea in nume colectiv 

8. Lichidarea societatilor comerciale 

 

CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE 

 

1. Obligatiile profesionistilor 

2. Contractul de leasing 

3. Contractul de franciza 

 

 

 



ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR 

 

1. Limitele participarii in afaceri 

2. Contractul de agentie 

3. Contractul de factoring 

 

MANAGEMENT / INFORMATICA ECONOMICA 

 

1. Obtinerea calitatii de profesionist 

2. Raspunderea administratorilor din societatile comerciale 

3. Administrarea societatilor comerciale 
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Teme licență  

 

1. Cetățenia multiplă. 

2. Consecințele apariției faptelor juridice. 

3. Tehnica legislativă și tehnica juridică în procesul elaborării actelor normative. 

4. Protagoniștii fenomenului juridic. 

5. Vinovăția și implicațiile ei asupra răspunderii juridice. 

6. Componentele de sistem ale dreptului. 

7. Relațiile dintre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. 

8. Exigențe formale și informale ale normei juridice. 

 

Teme disertație 

 

1. Relațiile externe ale Uniunii Europene. 

2. Drepturile economice și sociale conferite cetățenilor europeni. 

3. Relevanța Tratatului de la Amsterdam asupra evoluției Uniunii Europene. 

4. Tratatul de la Nisa și consecințele sale în plan european. 

5. Aplicabilitatea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. 
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Teme licență: 

1. Controlul de legalitate în România. 

2. Suspendarea actului administrativ. 

3. Răspunderea disciplinară a funcționarului public. 

4. Moțiunea simplă – instrument de control parlamentar. 

5. Întrebările și interpelările în practica parlamentară românească. 

 

Teme disertație: 

 

1. Primarul în calitate de reprezentant al statului. 

2. Răspunderea aleșilor locali. 

3. Procedura decizională la nivel local. 

4. Conflictul juridic de natură constituțională reflectat de jurisprudența Curții Constituționale. 

5. Secretarul unității administrativ-teritoriale  - funcționar public cu statut special. 
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Teme licență (Istoria pedagogiei) 

 

1. G.G.Antonescu și pedagogia formativ-organicistă  

2. I.C.Petrescu și pedagogia socială 

3. Natura în opera lui Comenius și Rousseau 

4. Educație și pedagogie. Definiții și orientări 

5. Pedagogia creștină: personalități, idei, orientări 

6.  Pestalozzi și locul intuiției în educație 

7. Idei centrale în pedagogia lui Herbart 

 

Teme disertație (Direcții ale instruirii și alternative educaționale) 

 

1. Pedagogiile alternative versus pedagogia tradițională: permanență și schimbare, continuități 

și rupturi 

2. M. Montessori și pedagogia științifică 

3. P.Petersen și caracteristicile Planului Jena 

4. Pedagogia Waldorf și libertatea în educație 

5. Tehnicile Freinet: individualizare și socializare în educație 

6. Pedagogia Step by Step: idei, sinteze, inovații 
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Teme licență:  

 

 

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ  

1. Administrația Daciei Romane 

2. Aspecte din administrația românească (sec XIX-XX) 

3. Aspecte din istoria și administrația localitații ....X 

4. Aspecte din istoria și administrația Comunei ....Y 

 

ASISTENTA MANAGERIALA SI ADMINISTRATIVA 

5. Arhivistica și documentaristica domeniu conex muncii administrative 

6. Doctrine juridice cu valabilitate perenă   

 

Teme disertație  

 

7. Reformarea administrației românești. Trecut, Prezent. Perspective 

7.Statele membre ale UE – Unitate în diversitate 

8. Politicile UE 

10.Statutul functionarului public. Privire comparativă România – UE 

11. Reforme administrative în societatea românească în secolului al XX-lea 

12. Evoluția UE în contextul Brexitului 
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Teme licență pentru domeniul Științe administrative 

 

 

 

1. Statul de drept în epoca contemporană 

2. Relația dintre Parlament și Guvern potrivit legislației în vigoare 

3. Rolul autorităților publice deliberative de la nivel local 

4. Principiile care stau la baza funcționării statului și a colectivităților locale 

5. Rolul primarului potrivit legislației în vigoare 

 

 

 

Teme disertație pentru domeniul Științe administrative: 

 

1. Autonomia locală în România și în unele state europene 

2. Rolul modelelor în administrația publică. Studiu comparativ 

3. Rolul Guvernului în România și în unele state europene 
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DIDACTICA ACTIVITĂȚILOR EXTRACURRICULARE 

1. Rolul formativ al activitățile extrașcolare în învățământul primar 

2. Dezvoltarea creativităţii şcolarului mic prin implicarea în activităţi extracurriculare 

 

Didactica domeniului LIMBĂ ȘI COMUNICARE (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR) 

1. Învăţarea prin dramatizare  și rolul ei în dezvoltare a capacităţii de comunicare a 

copilului preşcolar 

2. Strategii de dezvoltare a limbajului şcolarului mic  - aspecte teoretice și practice 

3. Dezvoltarea limbajului preșcolarilor  prin implicarea în activităţi extracurriculare 

 

Didactica LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR) 

1. Strategii didactice interactive specifice predării – învăţării limbii şi literaturii române 

în ciclul primar 

2. Tipologia lecţiilor de limba și literatura  română şi specificul lor în învăţământul 

primar 

3. Modalităţi de integrare a elementelor de construcţie a comunicării în cadrul lecţiilor de 

limba română 
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TEME DISERTATIE CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI DEZVOLTAREA CARIEREI  

1. Manifestări agresive la vârsta preşcolară / şcolară mică 

2. Programe personalizate de consiliere în problemele de comportament 

3. Surse ale comportamentului disfuncţional la elevi/ copii  

4. Specificul grupului în consilierea educaţională 

5. Programe personalizate de consiliere pentru copiii cu comportament agresiv  

6. Programe personalizate de consiliere pentru copiii cu comportament anxios 

7. Strategii de consiliere pentru dezvoltarea stimei de sine la copiii preşcolari /de vârstă 

şcolară mică 

8. Oboseala intelectuala la scolarul mic. Mijloace de prevenire si compensare. 

9. Interventii prin consiliere in cazul dependentelor de mediul online 

 

TEME DISERTAȚIE MANAGEMENT EDUCAȚIONAL ȘI INTEGRARE 

EUROPEANĂ 

1. Diagnoza organizatiei scolare 

2. Dinamica relatiilor interumane in institutia educationala 

3. Motivatia in mediul organizational 

4. Sindromul de burn-out in mediul educational 

5. Personalitatea managerului. Studii de caz 

6. Rolul organizatiei scolare in comunitate 
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ADMINISTRATIE PUBLICĂ 

1. Considerații generale privind  rolul statului pe piața muncii și în relațiile de muncă. 

2. Aspecte generale privind libera circulație a forței de muncă și coordonarea sistemelor 

de securitate socială, sănătatea și securitatea în muncă. 

3. Aspecte generale privind dialogul  social, sindicatele, reprezentanții salariaților și 

patronatul. 

4. Cauzele și geneza accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. 

5. Timpul de muncă, timpul de odihnă, concediile, protecția muncii tinerilor și a 

femeilor. 

6. Principiile sistemului de salarizare, plata salariilor, formele de salarizare, elementele 

componente ale salariului. 

7. Aspecte generale privind medierea muncii, creșterea șanselor de ocupare a persoanelor 

aflate în căutarea unui loc de muncă. 

8. Considerații generale  privind acordarea de credite în condiții avantajoase, facilități 

acordate angajatorilor. 

9. Conținutul și rolul protecției sociale a muncii, sistemul asigurărilor pentru șomaj. 

10. Formarea profesională, cadrul juridic și obiectivele formării profesionale. 

 

 

ASISTENȚĂ MANAGERIALA SI SECRETARIAT 

1. Considerații generale privind stimularea mobilității forței de muncă  și stimularea 

angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor. 

2. Răspunderea juridică și jurisdicția muncii. 

3. Sindicatele, principiile și trăsăturile caracteristice ale dialogului social. 

4. Considerații generale privind protecția socială a șomerilor și fondurile necesare 

protecției sociale a șomerilor. 

5. Rolul și importanța răspunderii discip0linare, patrimoniale și răspunderii penale în 

legislația muncii. 
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Teme disertație  

1.     Optimizarea competenței de lectură prin antrenarea capacităților metacognitive 

2.     Tratarea diferențiată a elevilor ca opțiune pentru optimizarea învățării  

3.     Eficienţa feedback-ului individual în îmbunătăţirea competenței de redactare de text şi în 

dezvoltarea creativităţii 

4.     Eficienţa feedback-ului individual pentru înțelegerea conceptelor matematice  

5.     Impactul observației sistematice pentru îmbunătățirea învățării la clasa pregătitoare 

6.     Optimizarea învățării școlare prin antrenamente care vizează infrastructura dinamică a 

minții   

7.     Eficienţa utilizării activităţilor de grup în învăţământul preşcolar 

8.     Învățarea intuitivă a conceptelor matematice în învățământul preșcolar/ primar – abordări 

din perspectiva cercetărilor în științele cognitive  

9.     Rolul materialului didactic intuitiv în de dezvoltarea scris-cititului / în dezvoltarea 

competențelor matematice la elevii din clasa I/învățământul primar 

10.  Rolul aplicării metodelor interactive pentru dezvoltarea limbajului și facilitarea trecerii de 

la grădiniţă la şcoală  

11.  Școala care învață – organizație de succes într-o lume dinamică  

12.  Rolul proiectelor în optimizarea managementului școlar 

  

 Teme licența 

1. Formarea şi dezvoltarea reprezentărilor numerice la copii; teorii cognitive actuale privind 

învăţarea numerelor 

2. Evaluarea - componentă intrinsecă şi dinamică a demersului didactic 

3. Formarea și dezvoltarea conceptului de operaţie aritmetică şi învăţarea operaţiilor 

aritmetice în învăţământul preşcolar/ primar. Perspectiva științelor cogniției 

4. Formarea şi dezvoltarea reprezentărilor geometrice la copiii de vârstă mică. Perspectiva 

specificității de domeniu 

5. Formarea şi dezvoltarea reprezentărilor implicate în  măsurare, măsuri și organizarea 

datelor la copiii de vârstă mică 



6. Elementele de geometrie plană şi spaţială ca mod de reprezentare a lumii fizice la copiii de 

vârstă mică: cum se construiește analogia? 

7. Generarea de probleme ca strategie de a îmbunătăți învățarea învăţământul preşcolar şi 

primar. Provocări și limite ale înțelegerii conceptelor 

8. Rezolvarea de probleme în învăţământul preşcolar şi primar. Provocări și limite ale 

înțelegerii conceptelor de problemă și rezolvare de probleme 

 


