
  

SUGESTII DE TEME ÎN VEDEREA SUSȚIENERII EXAMENUL DE DISERTAȚIE 

ÎN ANUL UNIVERSITAR 2020-2021 

 
Nr. crt. 

 

 
TEMELE 

 
COORDONATORUL 

1.  Corectitudine și greșeală în comunicarea administrativă 

CONF. UNIV. DR. 
GINA-AURORA 

NECULA 

2.  Registre stilistice în comunicarea actuală 
3.  Stilul oficial 
4.  Limba română ca „limbă pentru alolingvi” în Regiunea UTA Găgăuzia, Republica 

Moldova: un studiu al manualelor pentru clasele ... 
5.  Predarea şi învăţarea actelor de limbaj în limba română ca „limbă pentru alolingvi” la 

clasele ... / în învăţământul preşcolar din Regiunea UTA Găgăuzia, Republica Moldova 
6.  Predarea procedeelor şi tehnicilor de argumentare şi/sau a elementelor de retorică în 

manualele de limba română ca „limbă pentru alolingvi” în Regiunea UTA Găgăuzia, 
Republica Moldova 

7.  Formarea profesorilor de limba română ca „limbă pentru alolingvi” din învăţământul 
preuniversitar din Regiunea UTA Găgăuzia, Republica Moldova 

8.  Propunere de programă didactică de limba română ca „limbă pentru alolingvi” din 
învăţământul preuniversitar din Regiunea UTA Găgăuzia, Republica Moldova – etapa 
preşcolară / etapa primară / etapa gimnazială / etapa liceală 

 
1.  Probleme de cultivare a limbii în sfera lexicului. Cu aplicaţie la limbajul publicistic din 

Rep. Moldova 

CONF. UNIV. DR. 
IONEL 

APOSTOLATU 

2.  Probleme ale exprimării corecte în mass-media din Rep. Moldova 
3.  Teoria și practica abrevierilor. Cu privire la tehnica abrevierilor în limba română din 

Rep. Moldova 
4.  Interferenţe lingvistice în comunităţile multietnice şi multilingvistice din Rep. Moldova 

(UTAG şi Raionul Taraclia) 
5.  Un aspect al relaţiei limbă – cultură: terminologia religioasă  
6.  „Tonul face muzica" sau importanţa paraverbalului în comunicare 

 
 

1.  Managementul comunicării în situații de criză și conflict 

CONF. UNIV. DR. 
CARMEN 

ALEXANDRACHE  

2.  Negocierea și medierea – tehnici de rezolvare a conflictului dintr-o instituție 
3.  Comunicarea într-o instituție - aspecte teoretice și aplicative 
4.  Comunicarea profesor-elev și prevenirea conflictului în mediul școlar 
5.  Modalități de optimizare a comunicării într-o organizație 
6.  Comunicarea didactică – strategii de optimizare 
7.  Strategii de intervenție în situații de criză la nivelul organizației 
8.  Strategii de prevenire a conflictului într-o organizație 

 
1.  Forme ale comunicării mediate de calculator 

LECT. UNIV. DR. 
ALEXANDRA-

MONICA TOMA 

2.  Strategii de politețe pragmatică pe rețelele de socializare / în comunicarea prin 
mesageria instantanee 

3.  Comunicarea în cadrul rețelelor de socializare 
4.  Actele de vorbire în comunicarea mediată de calculator 
5.  Metode interactive on-line de predare a limbii române 
6.  Aspecte actuale ale multilingvismului în UTA Găgăuzia 
7.  Efectele multilingvismului asupra limbii române vorbite în UTA Găgăuzia 
8.  Importanța paraverbalului în comunicare 
9.  Textul reclamelor – între creativitate și clișeu 



 

Sugestii de teme pentru disertație 

 N.B!!!   Temele sunt orientative, atât studenții, cât și profesorii au libertatea de 
a propune alte teme de cercetare. 

 
1 Pentru comunitățile în care limba română este dominantă. 

 
1.  „Dinamica vocabularului în limba română contemporană. Metode și tehnici de 

îmbogățire a vocabularului” 

LECT. UNIV. DR. 
GEORGIANA 
CIOBOTARU 

2.  „Elemente de psihologie a limbajului în comunicarea didactică de predare a limbilor 
străine” 

3.   „Corectitudine și greșeală în limba română contemporană. Abateri frecvente în 
comunicarea orală și scrisă” 

4.  „Limba română ca limbă nematernă. Metode, tehnici, instrumente de lucru” 
5.  „Strategii de predare a limbii române ca limbă maternă în contextul școlii” 
6.  „Limba română ca limbă nematernă în învățământul preșcolar. Metode, tehnici, 

instrumente” 
7.  „Procesul instructiv-educativ în context on-line. Metode, tehnici, instrumente de lucru, 

platforme” 
8.  „Studiu comparativ. Limba română și limba găgăuză în învățământul preșcolar” 
9.  „Metode și tehnici de îmbogățire a vocabularului. Influențe” 
10.  „Vocabularul limbii române. Aspecte contemporane” 
11.  „Comunicarea. Elemente de stil în domeniul administrației publice” 

 
1.  Multilingvismul în spaţiul multicultural al Moldovei. 

AS. DR.  
ANGELA POPOVICI 

 

2.  Diversitatea lingvistică şi culturală  pe ambele maluri ale Prutului.                                                                                              
3.  Dialogul intercultural- instrument al relaţiilor interpersonale. 
4.  Comunicarea în contextul multilingvistic din Republica Moldova. 
5.  Modele culturale din Republica Moldova în educatia adolescentilor.  
6.  Rolul adulţilor în educaţia interculturală a copiilor. 
7.  Promovarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova. 
8.  Festivalul etniilor  – punte de legătură între minorităţi.  
9.  Diversitatea hainelor tradiţionale din Republica Moldova. 
10.  Tradiţii şi obiceiuri în localitatea mea. 

 
1.  Comunicare şi conflict. Strategii de prevenire, reducere şi rezolvare a conflictului. 

LECT. DR.  
MIHAELA ALINA 

IFRIM 

2.  Comunicarea oralǎ. Pregǎtirea şi susţinerea unui interviu. 
3.  Comunicarea scrisǎ. Redactarea unui CV şi a unei scrisori de intenţie/motivaţie. 
4.  Comunicarea scrisǎ. Redactarea unui comunicat de presǎ. 
5.  Rolul conversaţiei în construirea relaţiei interpersonale. Politeţea lingvistică. 
6.  Elemente de argou și vorbire familiară în limbajul tinerilor din Regiunea UTA 

Găgăuzia 
7.  Particularități dialectale ale românei vorbite în satul / comuna ... sau  Monografia 

dialectală a satului / comunei...1 
8.  Aspecte ale contactului lingvistic în comunitățile de vorbitori din Regiunea UTA 

Găgăuzia 
9.  Normă și abatere de la normă. Limba română utilizată în spațiul public din Rep. 

Moldova 
10.  Forme și manifestări ale calcului lingvistic în limba română vorbită în UTA Găgăuzia 
11.  Dinamica îmbogățirii vocabularului actual prin mijloace interne 
12.  Teoria și practica abrevierilor. Cu privire la tehnica abrevierilor în limba română din 

Rep. Moldova 


