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Propunere teme disertaţie programul de studiu Management educațional 

 
Cadru didactic Conf. univ. dr. Claudiu Langa 
Date de contact claudiulanga@yahoo.com; claudiu.langa@upit.ro 

Teme 
 

1. Rolul inovării şi creativităţii în conturarea viziunii organizaţiei  
2. Relația dintre stilul managerial ale managerului și calitatea climatului şcolii 
3. Impactul culturii organizaţiei şcolare asupra dezvoltării unităţii de învăţământ  
4. Climatul psihosocial - factor de optimizare a activităţii educaţionale din cadrul şcolii, 
5. Organizaţia în comunitate: instituţia şcolară. Parteneriat şi implicare comunitară 
6. Schimbare si inovare in institutiile scolare  
7. Managementul proiectelor extraşcolare 
8. Implicaţii ale aplicării metodelor ştiinţifice de cunoaştere sistematică a grupului educaţional 

asupra managementului org scolare    
9. Diagnoza şi analiza nevoilor educaţionale şi de formare în perspectiva schimbărilor 

educaţionale. 
10. Managementul activităţilor nonformale în organizaţiile şcolare,  
11. Managementul formarii continue a cadrelor didactice  
12. Rezistența la schimbare și influențarea atitudinilor în mediul scolar 
13. Rolul culturii organizaționale în îmbunătățirea performanțelor organizației educaționale 
14. Managementul conflictului în şcoală prin negociere  
15. Rolul medierii în gestionarea conflictelor în şcoală,  
16. Intervenţia managerială în conflictul profesional –  
17. Modalitati de optimizare a conflictelor intraoganizationale.   
18. Perspectiva managerială asupra modalităților de soluţionare a situaţiilor de criză educaţională 

 
Cadru didactic Conf. univ. dr. Maria Magdalena Stan 
Date de contact smariamagdalena@gmail.com, 0723265950 

Teme 
1. Angajamentul organizational in mediul educational 
2. Motivatia profesionala a cadrelor didactice- strategii de dezvoltare 
3. Managementul carierei cadrelor didactice 
4. Starea de bine a profesorilor-strategii de dezvoltare 
5. Stresul organizational si stategiile de coping in mediul educational 

 
Cadru didactic Conf. univ. dr. Soare Emanuel 
Date de contact emanuel.soare@upit.ro 

Teme 
1. Aspecte practice privind proiectarea curriculumului activ-participativ în grădiniță 
2. Eficientizarea modalităților de realizare a curriculumului centrat pe competențe în învățământul 

primar 
3. Eficientizarea utilizării strategiilor de evaluare în învăţământul preşcolar 
4. Evaluarea activităţilor integrate în învățământul primar 
5. Formarea competențelor antreprenoriale în învățământul primar 
6. Metode moderne de evaluare a activității școlarilor mici 
7. Metode moderne de evaluare a preşcolarilor 



8. Modalități de eficientizare a evaluării formative în învăţământul primar 
9. Modalități de evaluare a activităţilor integrate în învățământul preşcolar 
10. Modalități de realizare a evaluării formative în învăţământul preşcolar 
11. Proiectarea strategiilor de evaluare utilizate în învăţământul primar 
12. Strategii de evaluare utilizate în învățământul primar 

 
Cadru didactic TUDOR LOREDANA 
Date de contact Email: loredana.tudor@upit.ro 

Tel.: 0759143862 
Teme 

1. Comunitatea de învățare în învățământul preuniversitar 
2. Managementul formării continue în organizația școlară 
3. Strategii de management în clasa de elevi 
4. Managementul proceselor educaționale în clasa de elevi 
5. Managementul resurselor educaționale în organizația școlară 

 
Cadru didactic Conf.univ.dr.NEACȘU MIHAELA GABRIELA 
Date de contact 0725512292, mihaela_g_neacsu@yahoo.com, mihaela.neacsu@upit.ro 

Teme 
1. Politici educaționale actuale  privind educația timpurie 
2. Poltici educaționale actuale privind învățământul primar românesc 
3. Politici educaționale actuale  privind profesionalizarea carierei didactice  
4. Politici educaționale actuale privind egalitatea de șanse și de gen în educație 
5. Calitate în serviciile de educație timpurie românești 
6. Cultura calităţii în grădiniță/școala primară românească 
7. Mecanisme de asigurare a calității în instituțiile școlare românești 
8. Standarde de evaluare a stării de bine în instituțiile școlare românești 
9. Impactul proiectelor educaționale  asupra dezvoltării organizației școlare 
10. Profilul calitativ al managerului şcolar în școala modernă 

 
Cadru didactic PESCARU MARIA 
Date de contact mariapescaru@yahoo.com, 0745157786 

Teme 
1. Managementul și gestionarea situațiilor de criză educațională în unitățile de învățământ  
2. Forme de reglementare relațiilor intra și interinstituționale la nivelul unității de învățământ  
3. Standarde si practici etice in instituțiile de învățământ  
4. Importanța integrității personale in cadrul instituțiilor de învățământ  
5. Consecințe ale unor comportamente imorale in cadrul instituțiilor de învățământ  
6. Responsabilități publice ale membrilor comunității academice  
7. Autoritate, ierarhie și respectul datorat demnității umane în instituțiile de învățământ  
8. Dreptate și echitate în cadrul organizațiilor școlare  
9. Etica publicării lucrărilor științfice, autorat și coautorat  
10. Prevenirea și combaterea comportamentelor contraproductive in instituțiile de învățământ  
11. Promovarea și evaluarea culturii integrității instituționale  
12. Prevenirea si combaterea situațiilor de vulnerabilitate și risc în unitatea de învățământ 
13. Implicarea organizațiilor nonguvernamentale în susținerea activităților din mediul școlar în 

învățământul preșcolar/primar  
14. Managementul conflictelor în cadrul organizațiilor școlare-strategii de negociere și soluționare  
15. Politici educaționale de implicare a comunității în activitatea unității școlare 
16. Interdependenţa dintre management, calitate, particularităţile societăţii şi problemele educaţiei 



17. Reglementări legale privind activitatea personalului didactic auxiliar din instituția de 
invățământ  

18. Managementul instituțiilor de învățământ preuniversitar-o abordare responsabilă  
19. Strategii şi politici privind managementul evaluării instituțiilor de învățământ preuniversitar  
20. Cadrul european şi naţional privind managementul evaluării instituțiilor de învățământ 

preuniversitar 
21. Principii și abordări privind orientarea unităților de învățământ către mediul extern (părinţi, 

comunitate, autorităţi, agenţi economici etc.) 
22. Prevenirea și combaterea formelor de devianță școlară în unitățile de învățământ preuniversitar 
23. Reglementări legale privind activitatea personalului didactic auxiliar din instituția de 

invățământ 
24. Mecanisme de asigurare a calității la nivelul școlii 
25. Sistemul de management al calității totale in invățământul preuniversitar 
26. Managementul calității totale-o opțiune strategică a unităților de invățământ  

 
Cadru didactic Cristina Loredana BLOJU 
Date de contact loredana.bloju@upit.ro / 0724979191 

Teme 
1. Strategii de comunicare eficientă în cadrul comunicării organizaționale; 
2. Mijloace de depășire și de remediere a blocajelor în comunicarea didactică/managerială;  
3. Modalităţi de  optimizare a comunicării verbale şi nonverbale în organizațiile școlare;  
4. Rezolvarea conflictelor intrainstituționale prin tehnici de comunicare eficientă; 
5. Utilizarea și interpretarea limbajului nonverbal în comunicarea managerială; 
6. Comunicarea internă şi externă a organizaţiei, promotor al performanței organizaționale; 
7. Modalități de remediere a factorilor perturbatori în comunicarea managerială. 

 
Cadru didactic Conf. univ. dr. Georgeta Chirleşan 
Date de contact georgeta.chirlesan@upit.ro 

Teme 
1. Educație și formare profesională prin Programul Erasmus+: proiecte și realizări ale 

Universității din Pitești 
2. Contribuţia Programului Erasmus+ la consolidarea cercetării științifice și creşterea calităţii 

serviciilor educaționale ale Universității din Pitești 
3. Implementarea Programului Erasmus+ în Universitatea din Piteşti: rezultate și perspective de 

viitor 
 

Cadru didactic Lect.univ.dr. Tudor PETRESCU 
Date de contact tudor.petrescu@upit.ro, 0746162782 

Teme 
1. Optimizarea comunicarii dintre profesori-elevi-parinti prin folosirea noilor tehnologii 

informationale. 
2. Modalităţi şi instrumente de promovare a organizaţiei şcolare în mediul extern prin intermediul 

tehnologiilor informationale. 
3. Informatizarea comunicării între școala și societate 
4. Posibilități de folosirea tehnologiilor informaționale în leadership-ul și managementul 

curriculumului 
5. Asupra informatizării managementului educaţiei în era Inernetului 
6. Folosirea tehnologiilor TIC în activităţile didactice 
7. Sisteme informatice pentru managementul documentelor in scoala 
8. Comunicarea educationala in spatii social media 



 
Cadru didactic Lect.univ.dr. Nicoleta Samarescu 
Date de contact nicoleta.samarescu@gmail.com 

Teme 
1. Informatizarea in managementul educational 

 
Cadru didactic Lect.univ.dr. Sîrbu Luiza 
Date de contact Tel.0720044144   svluiza@yahoo.com 

 
Teme 

Specificul și rolul comunicării în organizația școlară 
2. Factori de blocare și de deblocare ai comunicării în organizația școlară 
3. Comunicarea managerială - factor de motivare/demotivare a cadrelor didactice  
din organizația școlară 
4. Rolul comunicării manageriale în motivarea profesorilor și elevilor 
5. Managerul de școală și comunicarea în lumea contemporană 
6. Abordări etice în comunicarea managerială 
Specificul și rolul comunicării în organizația școlară 
2. Factori de blocare și de deblocare ai comunicării în organizația școlară 
3. Comunicarea managerială - factor de motivare/demotivare a cadrelor didactice  
din organizația școlară 
4. Rolul comunicării manageriale în motivarea profesorilor și elevilor 
5. Managerul de școală și comunicarea în lumea contemporană 
6. Abordări etice în comunicarea managerială 
1. Specificul și rolul comunicării în organizația școlară 
2. Factori de blocare și de deblocare ai comunicării în organizația școlară 
3. Comunicarea managerială - factor de motivare/demotivare a cadrelor didactice din organizația 
școlară 
4. Rolul comunicării manageriale în motivarea profesorilor și elevilor 
5. Managerul de școală și comunicarea în lumea contemporană 
6. Abordări etice în comunicarea managerială 

 
Cadru didactic Conf. univ. dr. Ionut BULGARU 
Date de contact 0747117789; ionutbulgaru@yahoo.com 

Teme 
➢ Dinamica relaţiilor interpersonale în organizaţiile şcolare 
➢ Modalităţi de optimizare a relaţiilor interpersonale în clasa de elevi /grupa de preşcolari 
➢ Relaţii şi interacţiuni în clasa de elevi 
➢ Studiu privind stilurile manageriale ale profesorului 
➢ Influenta stilului managerial  asupra performantelor scolare 
➢ Influenta stilului managerial  asupra climatului psihosocial  
➢ Influenta stilului managerial  asupra coeziunii grupului educational 
➢ Clasa de elevi ca grup educaţional 
➢ Metode, tehnici şi instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educaţional 
➢ Metode de cunoastere a relatiilor interpersonale si de stimulare a coeziunii grupului educational 
➢ Sintalitatea clasei de elevi 
➢ Dinamica relaţiilor socio-afective în grupurile şcolare 
➢ Formarea capacitatii de comunicare in invatamantul prescolar 



➢ Caracteristici ale comunicarii manageriale in cadrul organizatiei scolare 
➢ Influenta comunicarii manageriale asupra relatiilor interpersonale in cadrul organizatiei scolare 
➢ Managementul deciziei in cadrul organizatiei scolare 
➢ Managementul comunicarii in organizatia scolara 
➢ Organizatia de tip educational: structura, cultura, procese 
➢ Conflictele si medierea lor in cadrul organizatiei scolare 

 
 

Cadru didactic 
Lector univ. dr. Robert Berezovski 

Date de contact  
Teme 

1. Rolul documentelor manageriale în exercitarea unui management performant la nivelul 
unității de învățământ. 

2. Rolul și importanța documentelor în evaluarea activităţii manageriale a conducerii 
unității de învățământ. 

3. Reflectarea transparenței decizionale în procesul de elaborare a planului managerial. 
4. Avantajele și dezavantajele unui sistem de gestiune electronică a documentelor școlare. 
5. Rolul și importanța managementului riscului la nivelul unității de învățământ. 
6.   Implementarea la nivelul unității de învățământ a unui management al riscurilor eficient. 
7.  Tipuri de riscuri semnificative care pot afecta atingerea obiectivelor unității de 

învățământ. 
8.  Rolul și importanța procedurilor documentate în realizarea unui management eficient la 

nivelul unității de învățământ. 

 
 

Cadru didactic Conf.univ.dr.Danescu Elena 
Date de contact Tel.0723022757    lilidanescu@yahoo.com 

 
Teme 

● Managementul activităţilor de difererenţiere a curriculumului preşcolar/şcolar 
● Managementul activităţilor de egalizare a  şanselor  la educaţie şi instruire 
● Managementul activităţilor de dezvoltare a creativităţii  la vârstă preşcolară/şcolară mică. 
● Consilierea si asistenţa psihopedagogica a elevului cu cerinţe educationale speciale 

 
Cadru didactic Conf. univ. dr. Bogdan NICOLESCU 
Date de contact 0751551022 / nicolescubogdan81@yahoo.com 

Teme 
1. Asupra impactului educaţional asupra elevilor prin folosirea jocurilor matematice de site-rile 
educaţionale 
2. Organizarea şi desfăşurarea activitatilor  profesorilor dintr-o unitate şcolară prin folosirea 
tehnologiilor informaţionale 
3. Posibilităţi de folosirea tehnologiilor informaţionalizate în leadershipul şi managementul 
curriculumului 
4. Informaţie şi informatizare în managementul educaţional 



5. Posibilități de informaționalizarea relației de comunicare dintre managerul unității școlare și 
asociația de părinți 

 


