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LISTA TEMELOR DE DISERTAȚIE
Prof.dr Cristiana Teodorescu
1.Tehnici discursive in comunicarea interculturala
2.Gestica si proxemica in contextul pandemiei Covid
Conf.dr. Alexandra Iorgulescu
1. Modalităţi de percepere a distincţiei dintre cultură şi civilizaţie
2. Implicarea totală în muncă a omului contemporan – obstacol psihologic în degradarea culturii
3. Modalităţi generale de depăşire a şocului cultural şi de adaptare la un alt stil de viaţă
4. Circulaţia valorilor universale în cultura română veche
5. Redactarea textelor pentru relaţii publice
Prof.dr.Stefan Vladutescu
1. Specificul testării profesionale și al referințelor în procesul de angajare în organizații
multiculturale. Studiu de caz
2. Comunicarea telefonică. Studiu de caz - Evoluția operatorului Vodafone
3. Comunicarea financiară. Studiu de caz
4. Omul organizațional. Studiu de caz
5. Utilizarea rețelelor sociale în pandemie. Studiu de caz
Prof. univ. dr. habil. Gabriela Rusu-Păsărin
1. Manipularea prin presă. Studiu de caz
2. Persuasiunea prin presă. Studiu de caz
3. Gestionarea crizei - etape și finalitate. Studiu de caz
4. Comunicarea corporatistă. Studiu de caz
5. Negocierea în situații de criză. Studiu de caz
6. Tehnici de negociere în comunicarea interculturală. Studiu de caz
7. Bariere în comunicarea interculturală. Studiu de caz
8. Aspecte inedite în cultura tradițională românească și a minorităților. Studiu comparativ
Conf.dr. Mihaela Marcu
1.Unitate și diversitate la nivel organizațional
2.Educația interculturală: concept, caracteristici, obiective
3.Terminologia specifică domeniului comunicării
4. Educația interculturală și antichitatea
5.Negocierea, o formă de comunicare
Conf.dr. Alina Tenescu
1. Publicitate si interculturalitate
2. Publicitate, social media, interculturalitate
3. Interculturalitate si competenta de comunicare interculturala

4. Marcă și brand: implicații interculturale
5. Marketing, publicitate, branduri multiculturale
Conf.univ.dr. Adrian Otovescu
1. Bune practici în promovarea interculturalității la nivel european
2. Minorități culturale din Oltenia. Dialog, tradiții și mecanisme de conservare a identității
3. Atitudini și opinii ale craiovenilor cu privire la valorile societății interculturale
4. Dimensiuni ale discriminării etnice în societatea românească
5. Politici educaționale de promovare a dialogului intercultural în învățământul preuniversitar
6. Politici educaționale de promovare a dialogului intercultural în învățământul superior

