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LISTA TEMELOR DE DISERTAȚIE 
 
 

Prof. univ. dr. habil. Claudiu Bunăiașu 

1. Modele de leadership educațional. Caracteristici și implicații în dezvoltarea instituțională 

2. Dezvoltarea curriculară la nivelul instituției școlare 

3. Modele de proiectare și management în domeniul  curriculumului școlar 

4. Elaborarea și managementul programelor educaționale centrate pe dezvoltarea capacităților 

de socializare  

5. Managementul proiectelor de parteneriat educațional   

6. Stiluri manageriale și educaționale. Caracteristici și  impicații în optimizarea procesului 

educațional 

7. Rolul valorilor culturii organizaționale în realizarea obiectivelor strategice instituționale 

 

Conf  univ. dr. Alexandru Strungă 

1. Utilizarea sistemelor de management al instruirii la nivelul instituției școlare: Google 

        Classroom (studiu de caz) 

2. Utilizarea sistemelor de management al instruirii la nivelul instituției școlare: Moodle 

       (studiu de caz) 

3. Aplicații software pentru dezvoltarea curriculumului digital la nivelul organizațiilor 

       educaționale: Adobe Captivate (studiu de caz) 

4. Strategii eficiente de e-mentorat în managementul educațional 

5. Managementul situațiilor de criză educațională în organizațiile educaționale 

6. Utilizarea metodei sociometrice în cercetarea educațională 

7. Strategii de informatizare a instituțiilor de învățământ  

 

 

 



Lector univ. dr. Aida Stoian 

1. Performanță sau excelență în organizația școlară?  
2. Rolul culturii organizaționale asupra calității și valorii educaționale  
3. Aspecte teoretice și metodologice ale modelului de management al calității EFQM  
4. Implicații ale modelului de excelență TQM în managementul organizațiilor școlare din 

România 
5. Implicațiile Modelul „How Good Is Our School?“ în școala românească. 
6. De ce trebuie să aderăm la referențialele mondiale și europene pentru evaluarea 

managementului din școala românească? 
7. Analiza comparată între criterii, standarde, indicatori de calitate și cei de funcționare în 

domeniul educațional. 
8. Analiza calității educaționale din perspectiva indicatorilor de evaluare 

9. Analiza calității educaționale din România din perspectiva filosofiei lui W. E. Deming 

10. Aspecte teoretice și metodologice ale modelului de management al calității – ISO – 

11.  Analiză comparată a sistemelor de evaluare a proiectelor educaționale 

 

Conf. univ. dr. Adrian Otovescu  

1.  Strategii manageriale de încurajare a reușitei școlare  

2.   Modalități de implicare a comunității în viața școlii  

3.   Elevii: parte a procesului decizional la nivelul unității școlare  

4.   Părinții: parte a procesului decizional la nivelul unității școlare  

5.   Managementul comunicării în relația profesor-elev 

6.   Managementul comunicării în relația profesor-părinte 

7.   Strategii de management ale conflictelor în instituțiile de învățământ 

 

Conf univ. dr. Adrian Nicolescu 

1. Principalele acte normative care reglementează situația juridică 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 

 



Conf. univ. dr. Alina Țenescu 

1. Publicitate si strategii de promovare pentru o institutie de invatamant preuniversitar 

2. Publicitatea si promovarea unei institutii de invatamant scolar 

3. Publicitate si tehnici de promovare pentru o institutie de invatamant prescola 

 

Conf. univ. dr. Roxana Bădîrcea 

1. Evolutia finantării organizatiei scolare pe exemplul…….Modalitati de sporire si stabilizare a 

finantari 

2. Fundamentarea bugetului unitatii de învățământ….. 

3. Sistemul decizional la nivelul conducerii unității școlare 

4. Finantarea invatamantului preuniversitar în România- comparații la nivel european 

5. Fundamentarea bugetului unitatii de învățământ pe exemplul..... 

 

            

 

 

 

 
 
 


