
Prof. univ. dr. Pascaru Mihai 

1. Comunitate și control social în perioada pandemiei de SARS-CoV-2  

2.  Calitatea vieții și capitalul social la nivel comunitar   

3.  Comunitatea studenților în spațiul online   

4.  Distanțarea fizică, teama și nevoia de afiliere în perioada pandemiei de SARS-CoV-2   

5.  Relații interetnice și distanțare socială în spațiul urban  

6.  Manifestările cu participare comunitară în perioada pandemiei de SARS-CoV-2  

7.  Atractivitatea fizică și stereotipul atractivității fizice în legătură cu locul de muncă  

8.  Încrederea tinerilor în instituții. Studiu comparativ (coordonare  împreună cu Asist univ. 

drd. Alin  Tomuș) 

9.  Percepții ale tinerilor cu privire la importanța socială și comunitară a votului   (coordonare  

împreună cu Asist univ. drd. Alin  Tomuș) 

10. Participarea civică și politică a tinerilor din comunitățile urbane (coordonare  împreună cu 

Asist univ. drd. Alin  Tomuș) 

 

Conf. univ. dr. Marina Lucian* 

1. Atitudini ale locuitorilor față de calitatea mediului urban 

2. Integrare și marginalizare socială (particular în contextul Covid 19) 

3. Evoluții demografice și politice în perioada postcomunistă. Studii de caz la nivel de 

comună, oraș sau județ 

4. Adaptarea populației la pandemie. Studii pe categorii sociale 

5. Atitudini față de îmbătrânire. Studii pe categorii socioprofesionale 

6. |Adaptarea organizației în contextul pandemiei de Covid 19. Studii de caz 
* Temele urmează să fie particularizate prin titluri specifice de lucrări de către studenți  

 

Conf. univ. dr. Buțiu Călina Ana 

Transferurile sociale - instrumente de reducere a sărăciei relative pentru...(se alege unul din 

grupurile aflate în risc de sărăcie) 

 

Lect. univ. dr. Millea Vlad 

1. Structura bugetului de timp la adolescenți și reușita scolară 

2. Status socio-economic familial și așteptări / aspirații ale tinerilor privitoare la viitoarea 

carieră profesională 

3. Transmiterea intergenerațională a modelelor de distribuire a sarcinilor domestice inntre 

membrii familiei 

4. Percepția tinerilor asupra aspectelor importante în alegerea partenerului conjugal 

5. Percepția adolescenților asupra importanței implicării în studiu pentru dobândirea unei 

ocupații puternic valorizată social 

6. Caracteristici ale mediului familial / social și conduita deviantă a elevilor 

 

Lect. univ. dr. Dan Ioan Mihail 

1. Explicaţii psihogenetice ale religiei 

2. Rolul religiei în viaţa socială 

3. Conducătorii religioşi şi influenţa lor în comunitate 

 

Lect. univ. dr. Ștefani Claudiu 



1. Recuperarea naturală în adicții 

2. Motivații privind inițierea procesului de recuperare în adicții 

3. Delincvența juvenilă și consumul de alcool și droguri 

4. Delincvența juvenilă și gamblingul 

5. Strategii de recuperare în cazul persoanelor dependente 

6. Dependența de internet și retragerea din societate 

7. Rolul culturilor protective în protejarea față de consumul abuziv și dependeța de alcool 

8. Beneficii și costuri ale dependenței de alcool, 

9. Activarea motivației pentru schimbare în cazul dependențelor comportamentale sau față 

de o substanță, 

10. Rolul valorilor în procesul de recuperare al dependenților. 

 

 

 


