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

Teme 
1. Rolul medierii în gestionarea conflictelor în şcoală  
2. Strategii de gestionare a conflictelor în organizația școlară 

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

Teme 
 

1. Proiectarea unor programe de intervenţie pentru stimularea motivaţiei învăţării la şcolarul mic  
2. Modalităţi eficiente de combatere a comportamentului agresiv în şcolaritatea mică – studii de 

caz 
3. Factori psihosociali ai inadaptării şcolare 
4. Programe personalizate de consiliere în problemele de comportament 
5. Utilizarea poveştii/ a artelor plastice în dezvoltarea personală a copiilor/ elevilor 
6. Surse ale comportamentului disfuncţional la elevii/ copii 
7. Specificul grupului în consilierea educaţională 
8. Metode si tehnici utilizate in consilierea educationala a copiilor/ elevilor 
9. Strategii de dezvoltare a starii de bine la copii/elevi 
10. Strategii de dezvoltare a angajamentului pentru invatare la elevi 

 
 

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

Tel.: 0759143862 
Teme 

1. Dimensiuni actuale în proiectarea activităților educaționale ale ariei curriculare Consiliere și 
orientare 

2. Evaluarea formativă /formatoare a competențelor elevilor în cadrul ariei curriculare Consiliere 
și orientare 

3. Predarea diferențiată – modalități de abordare 
4. Metodologia activităților de consiliere 
5. Dezvoltarea competențelor cheie prin activitățile de consiliere 

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

Teme 
 

1. Managementul învățării – de la teoretic-reflexiv la pragmatic-aplicativ 
2. Teorii contemporane ale învățării pentru școli care învață  
3. Strategii de învățare și deprinderi de studiu independent la școlarul mic 



4. Învățarea - proces interactiv de influențare pozitivă a conduitelor 
5. Stilurile de învățare și formarea competenței de ,,a învăța să înveți” la școlarii mici 
6. Modelarea situațiilor educative și optimizarea învățării la ciclul primar 
7. Educația pozitivă în context școlar 
8. Consilierea educațională a elevilor pentru optimizarea învățării școlare 
9. Consilierea părinților pentru valorizarea resurselor familiale în adaptarea copiilor la debutul 

școlarității 
10. Consiliere și sprijin educațional pentru copiii ucraineni afectați de conflictul militar armat 

 
 

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

Teme 
1. Programul Erasmus+: rezultate și evoluții în colaborarea Universității din Pitești cu școlile din 

regiune 
2. Contribuţia Programului Erasmus+ la internaționalizarea Universității din Pitești și creşterea 

mobilităţii studenţilor 
3. Programul Erasmus+ și dezvoltarea sectorului de educaţia adulţilor la Universitatea din Piteşti  

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

Teme 
1. Dezvoltarea relațiilor de comunicare în consilierea elevilor prin intermediul tehnologiilor 

moderne 
2. Educatia deschisa. Resurse educationale deschise 
3. Metode de dezvoltare a gîndirii critice în era digital 
4. Stimularea învăţării prin cooperare în învăţământul preşcolar sau primar prin utilizarea TIC 

 
 

Cadru didactic Lector univ. dr. Ionescu Eduard 
Date de contact Mail: eduard.ionescu@upit.ro 

Teme 
1. Modalități de prevenire, intervenţie si consiliere in situatiile de bullying, aparute in grupul de 

elevi   
2. Relatiile interpersonale in contextul diversitatii etnice si culturale in clasa de elevi. 
3. Strategii de imbunatatire a procesului de adaptare socio-educationala a elevilor în învăţământul 

primar 
4. Recompensele ca modalitate de incurajare a comportamentelor adecvate la scolari 
5. Strategii de consiliere pentru dezvoltarea stimei de sine la copiii de vârstă şcolară mică 

 
Cadru didactic Lect. univ. dr. Ţibrian Mădălina 
Date de contact madalinatibrian@gmail.com 

0740 072 293 
Teme 

 
1. Plagiatul și formele acestuia. Identificarea plagiatului în lucrările cu caracter științific 
2. Managementul eticii în instituţiile de învăţământ 
3. Proprietatea intelectuală şi dreptul de autor 
4. Plagiatul şi autoplagiatul. Probleme etice ale cercetării şi publicării 



Cadru didactic Lect. univ. dr. Cristina Dumitru 
Date de contact cristina.dumitru@upit.ro 

Teme 
1. Tehnici de disciplinare pozitivă în clasa de elevi.  
2. Analiza strategiilor de gestionare a comportamentului școlarilor în timpul activităților extrașcolare 
3. Gestionarea problemelor de comportament în învățământul primar. Exemple de bune practici 

 
Cadru didactic Lect. univ. dr. Dumitru Georgiana 
Date de contact Tel. 0740966451, e-mail: geo_dumitru81@yahoo.co.uk 

Teme 
1. Consilierea elevilor privind orientarea școlară și profesională 
2. Strategii pentru prevenirea bullying-ului școlar 
3. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare asertivă si management al stresului la elevi 
4. Metode de gestionare a stresului în mediul educațional 
5. Dezvoltarea aptitudinilor de organizare a timpului liber la elevi 

 
 

Cadru didactic Conf.univ. dr. Paisi Lazarescu Mihaela 
Date de contact mihaelapaisi@yahoo.com 

Teme 
1. Temperamentul latura dinamico-energetică a personalităţii  
2. Specificul creativităţii la preşcolar / școlarul mic 
3. Dezvoltarea cognitivă a preșcolarului / școlarului mic 
4. Dezvoltarea socială a copilului preșcolar / școlar mic 
5. Dezvoltarea emoțională a copilului preșcolar / școlar mic 
6. Studiu privind dezvoltarea cognitivă a preşcolarului/ şcolarului mic  
7. Motivația învățării la școlarul mic 
8. Relaţia dintre inteligenţa emoţională şi reușita şcolară  
9. Stadii ale dezvoltării morale în copilărie   

 
 
 


