
 

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 de licență urmează să fie particularizate prin titluri specifice de lucrări de 

către studenți  

Lect. univ. dr. Bara Angela 

1. Rolul terapiei ocupaţionale în dezvoltarea activităţilor mortice 

2. Terapia ocupaţională prin artterapie la pacienţii cu schizofrenie 

3. Rolul terapeutului ocupaţional în mediul şcolar 

4. Reglementări normative necesare practicării terapiei ocupaţionale 

5. Impactul integrării în şcoala de masă a copiilor cu cerinţe educative speciale 

6. Terapie ocupaţională în şcolile de incluziune socială 

Lect. univ. dr. Dan Ioan Mihail 

1. Terapia ocupaţională în îngrijirea paliativă 

2. Elemente e terapie ocupaţională la bolnavii cronici 

3. Elemente de terapie ocupaţională în recuperarea persoanelor dependente de alcool şi 

drog. 

4. Terapia ocupaţională şi consilierea copiilor cu autism 

 

Lect. univ. dr. Ștefani Claudiu 

1. Rolul activităților de timp liber și joc în dezvoltarea competențelor ocupaționale în cazul 

copiilor; 

2. Intervenții din perspectiva teoriilor cognitiviste pentru îmbunătățirea performanței 

activităților cotidiene în cazul copiilor; 

3. Modalități de îmbunătățire a participării sociale în cazul copiilor cu autism; 

4. Aplicarea teoriilor biomecanice în creșterea capacităților opcupaționale a copiilor; 

5. Dezvoltarea socio-emoțională în cazul copiilor cu deficiențe motorii; 

6. Intervenții la nivelul mediului pentru facilitarea participării la joc a copiilor, 

7. Utilizarea coaching-ului și consultării pentru îmbunătățirea competențelor sociale ale 

copiilor; 

8. Intervenții pentru îmbunătățirea capacităților senzoriomotorii a copiilor; 

9. Dezvoltarea identității și autodeterminării în cazul copiilor; 



10. Rolul adaptării activității și modificării mediului în îmbunătățirea performanțelor 

ocupaționale la copii. 

Lect. univ. dr. Talpaș Petronela 

1. Aplicaţii ale terapiei ocupaţionale în îngrijirile paleative 

2. Rolul terapiei ocupaţionale în recuperarea persoanelor cu AVC 

3. Aplicaţii ale terapiei ocupaţionale în recuperarea abuzului (fizic, emotional, sexual) 

4. Rolul terapiei ocupaţionale în instituţiile de protecţie a copilului (centru dezi, centre de 

plasament, centre maternale etc.) 

5. Terapie ocupaţională în oncologie (pediatrică, adulţi, vârstnici) 

6. Rolul terapiei ocupaţionale în recuperarea persoanelor cu dizabilităţi 

 


