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LISTA TEMELOR DE DISERTAȚIE
Prof. univ. dr.habil. Claudiu Bunăiașu
1. Aplicațiiale modelelor de leadership educațional în managementul organizației școlare
2. Management și dezvoltare curriculară, la nivelul instituției școlare; modele, strategii și
instrumente
3. Managementul ciclului proiectelor centrate pe dezvoltarea competențelor transversale
4. Relația dintre stilurile manageriale și performanțele instituționale
Lector univ. dr. Alexandru Strungă
1. Utilizarea sistemelor de management al instruirii la nivelul instituției școlare: Moodle (studiu
de caz)
2. Utilizarea sistemelor de management al instruirii la nivelul instituției școlare: G Suite for
Education (studiu de caz)
3. Utilizarea sistemelor de management al instruirii la nivelul instituției școlare: Schoology
(studiu de caz)
4. Aplicații software pentru dezvoltarea curriculumului digital la nivelul organizațiilor
educaționale: Adobe Captivate
5. Strategii eficiente de e-mentorat în managementul educațional
6. Managementul situațiilor de criză educațională în organizațiile educaționale
Lector univ. dr. Aida Stoian
1. Influențarea calității și valorii educaționale prin cultura organizațională
2. Aspecte teoretice și metodologice ale modelului de management al calității – ISO
3. Aspecte teoretice și metodologice ale calității fundamentale prinmodelele TQM și EFQM
4. Implicațiile Modelul „How Good Is Our School ?“ asupra calității și evaluării instituționale
5. Implicații ale cadrul comun european pentru asigurarea calităţii în educaţia şi formarea
profesională din România
6. Analiză comparată a sistemelor de evaluare a proiectelor educaționale
7. Rolul stabilirii corelațiilor între domenii, criterii de evaluare și indicatori de calitate a
programelor educaționale
8. Performanță sau excelență în organizația școlară?
9. Rolul culturii organizaționale asupra calității și valorii educaționale
Conf.univ. dr. Alina Țenescu
1. Strategii de marketing si publicitate la scoala
2. Strategii de marketing si publicitate la gradinita.
3.Strategii publicitare in social media pentru institutiile scolare
4. Strategii publicitare in social media si in media traditionale pentru institutiile de invatamant
5. Strategii publicitare in mediul virtual pentru institutiile educationale

Conf. univ. dr. Adrian Otovescu
1.Rolul culturii organizaționale în structurarea profilului valoric al angajaților
2. Strategii de dezvoltare a culturii organizaționale în rândul antreprenorilor români
3. Modele de analiză a culturii organizaționale
4. Rolul miturilor ca parte a culturiiorganizaționale
5. Mecanisme și strategii de schimbare a culturii organizaționale
6. Influența globalizării în schimbarea culturii și structurilor organizaționale
Lector univ. dr. Adrian Nicolescu
1. Principalele acte normative care reglementează situațiajuridică a personalului didactic în
România
2. Formele de răspundere a personalului din domeniul educațional
3. Manifestări ale fenomenului de corupție în sistemul educațional
4. Drepturi și obligații ale personalului didactic ce decurg din legislația în vigoare
5. Școala și comunitatea prin prisma politicilor educaționale
6. Rolul intervenției manageriale în conflictele școlare
Prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu
1. Proiectele educationale ca suport pentru formarea competentelor transversale
2. Educatia pentru toleranta
3. Empatia ca obiectiv educational
4. Predarea online: avantaje si dezavantaje
5. Tehnici de comunicare interna in organizatia scolara
Conf.univ.dr. Roxana Bădîrcea
1. Evolutia finantării organizatiei scolare pe exemplul…….Modalitati de sporire si stabilizare a
finantarii
2. Fundamentarea bugetului unitatii de învățământ…..
3. Sistemul decizional la nivelul conducerii unității școlare
Conf. univ. dr. Sorin Vînătoru
1. Analiza sistemului de management al invatamantului preuniversitar din statele membre
ale UniuniiEuropene
2. Analiza sistemului de invatamant preuniversitar prin prisma unor indicatori statistici
3. Auditul evidentei si colectarii veniturilor extrabugetare la o institutie de invatamant
preuniversitar

