
 

 

 
 

 

 

 

 

PROPUNERI TEME DISERTAŢIE MASTER 

 

„Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale” 

- sesiunea iulie 2015 - 

 

 
Nr. 

crt. 
TEMA COORDONATOR 

1. Tendinţe psihocomportamentale ale populaţiei şi echipelor de salvare în situaţii-limită (atac terorist). Posibile 

strategii de control ale  comportamentelor dezadaptate. 
Lector univ.dr. Constantin-Edmond Cracsner 

2. Studiul climatului organizaţional în structuri din domeniul securităţii naţionale. Aplicaţii în ... Lector univ.dr. Constantin-Edmond Cracsner 
3. Suportul psihologic al misiunilor de luptă Lector univ.dr. Constantin-Edmond Cracsner 
4. Aspecte teoretico-metodologice ale managementului incidentelor critice Lector univ.dr. Constantin-Edmond Cracsner 
5. Leadershipul organizaţional şi influenţa socială Lector univ.dr. Constantin-Edmond Cracsner 
6. Studiul stilului de conducere în structurile sistemului securităţii naţionale. Aplicaţii în ... Lector univ.dr. Constantin-Edmond Cracsner 
7. Performanţă şi decizie în domeniul securităţii naţionale. Aplicaţii în ... Lector univ.dr. Constantin-Edmond Cracsner 
8. Testarea aptitudinilor şi a inteligenţei în selecţia personalului din structurile de securitate naţională (armată, 

poliţie, jandarmerie, etc.) 
Lector univ. dr. Gheorghe Perţea 

9. Testarea aptitudinilor specifice (speciale) în selecţia personalului din structurile de securitate naţională (armată, 

poliţie, jandarmerie, etc.) 
Lector univ. dr. Gheorghe Perţea 

10. Testarea profilului de personalitate  în selecţia personalului din structurile de securitate naţională (armată, 

poliţie, jandarmerie, etc.) 
Lector univ. dr. Gheorghe Perţea 

11. Testarea  rezistenţei la stres şi a inteligenţei emoţionale  în selecţia personalului din structurile de securitate 

naţională (armată, poliţie, jandarmerie, etc.) 
Lector univ. dr. Gheorghe Perţea 

12. Testarea structurii temperamentale pentru cunoaşterea şi asistenţa psihologică a  personalului din structurile de 

securitate naţională (armată, poliţie, jandarmerie, etc.) 
Lector univ. dr. Gheorghe Perţea 

13. Metode şi tehnici pentru controlul stresului aplicate în programele de pregătire psihologică a personalului din Lector univ. dr. Gheorghe Perţea 



structurile de securitate naţională (armată, poliţie, jandarmerie, etc.) 

14. Diplomaţia publică ăn războiul global împotriva terorismului Dr. psiholog Viorel Mihăilă  
15. Comunicarea strategică în războiul global împotriva terorismului Dr. psiholog Viorel Mihăilă 
16. Propagandă, publicitate, relaţii publice şi campanii de operaţii informaţionale în „primăvara arabă” Dr. psiholog Viorel Mihăilă 
17. Specificul conflictelor identitare – modele de intervenţie din perspectiva managementului percepţiei Dr. psiholog Viorel Mihăilă 
18. Construirea reprezentărilor sociale. Campania de informare publică pentru promovarea imaginii autorităţii 

publice în situaţii de criză/în zone afectate de urgenţe civile severe 
Dr. psiholog Viorel Mihăilă 

19. Mass-media şi problema kosovară – de la conflictul din 1999 la independenţa din 2008. Aniversarea 

independenţei şi lansarea brand-ului de ţară Kosovo 
Dr. psiholog Viorel Mihăilă 

20. Proiecte de diplomaţie publică pentru susţinerea campaniei NATO din Afganistan Dr. psiholog Viorel Mihăilă 
21. Proiecte de diplomaţie publică pentru susţinerea campaniilor UE şi NATO din Africa Dr. psiholog Viorel Mihăilă 

22. Diplomaţia publică în susţinerea unor proiecte majore: scutul antirachetă american din Europa. Analiza 

strategiilor de comunicare folosite de principalii actori: România, Polonia, Cehia, NATO, UE, SUA şi Rusia 
Dr. psiholog Viorel Mihăilă 

 

 

 

 


