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UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA      PENTRU ADMITEREA 2010PENTRU ADMITEREA 2010PENTRU ADMITEREA 2010PENTRU ADMITEREA 2010 

Institutul de Studii Doctorale  
 

Teme de teze de doctorat care se înscriu în domeniile majore  
precizate prin Hotărârea nr. 20607/7 dec. 2009 a Consiliului de AdministraŃie  

 

Facultatea /  
Conducător de 

doctorat  

Teza de doctorat propusă  Domeniul major 
în care se încadrează  

Facultatea de Matematică şi Informatică  
 

Dumitrescu Dumitru Complexitate în detectarea evolutivă a echilibrelor  Complexitatea  
Pârv Bazil  Gestiunea complexă a sistemelor software prin studierea arhitecturii acestora  Complexitatea  
Petruşel Adrian  Modele matematice în economii abstracte  Riscul, Globalizarea, Crizele 
Pop F. Horia Metode de Fuzzy Data Mining pentru tratarea datelor incomplete Complexitatea 
Precup Radu  Modele matematice în hematologie  Sănătatea  

Facultatea de Fizică 
 

Aştilean Simion  Studiul unor biomolecule prin metode spectroscopice. AplicaŃii biomedicale  Sănătatea  
 PosibilităŃi de influenŃare a hipertensiunii portale la pacienŃii cu ciroză hepatică Sănătatea  
 Proiectarea şi realizarea de nanostructuri plasmonice şi semiconductoare hibride pentru 

eficientizarea colectării luminii şi a randamentului de fotoconversie în celule solare  
Energiile alternative 

Anghel Dan Sorin  Plasme non-termice pentru tratamente neconvenŃionale    
Beu Titus  Studiul teoretic şi computaŃional al unor nanostructuri de interes biologic   
 Studiul teoretic şi computaŃional al unor structuri organice/inorganice hibride cu aplicabilitate 

în tehnologii de conversie/stocare a energiei  
 

Coldea Marin  Formarea şi caracterizarea prin spectroscopie fotoelectronică în domeniul razelor X a 
interfeŃelor metal de tranziŃie /oxid  

 

 Prepararea şi caracterizarea nanocompozitelor metal de tranziŃie / SiO2, TiO2 şi oxizi ai 
metalelor de tranziŃie / SiO2, TiO2. 

 

Cozar Onuc  Studii structurale ale unor sisteme moleculare de interes biomedical  Sănătatea  
 Prepararea şi caracterizarea fizică a unor materiale noi utlizate în dozimetria clinică  Sănătatea  
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Damian Grigore  Studiul efectului radiaŃiilor ionizante şi a agenŃilor oxidanŃi asupra substanŃelor 
biofarmaceutice şi alimentare  

Sănătatea  

 Utilizarea capcanelor de spin şi a marcărilor de spin în studiul sistemelor biologice şi al 
proceselor antioxidante  

Sănătatea  

 Studiul modificărilor conformaŃionale ale proteinelor din diferite condiŃii biofizice şi 
biochimice  

Sănătatea  

Neda Zoltán  Modelling and analyzing large-scale complex networks  Complexitatea  
 Collective behavior in social and natural systems  Complexitatea  
 Complex clusterizations in social and economic systems  Complexitatea  
Pop Aurel  Filme subŃiri nanostructurate de ZnO pentru celule solare obŃinute prin tehnologii de 

sputtering şi electrodepunere  
 

 Studiul filmelor subŃiri de Zn şi de nitruri cu aplicaŃii tehnologice   
 Studiul prin metode fizice a straturilor subŃiri cu aplicaŃii anticorozive   
Pop Viorel  Materiale magnetice dure nanostructurate cuplate prin schimb   
Simon Simion  Microsfere nanostructurate pentru încapsularea şi cedarea controlată a medicamentelor  Sănătatea  
 Aerogeluri cu aplicaŃii în tehnologii de depoluare a mediului  Mediul  
Simon Viorica  Sisteme compozite cu aplicaŃii în ingineria Ńesuturilor  Sănătatea  
 Biomateriale nanostructurate pentru tratamente medicale  Sănătatea  
 Studiul prin spectroscopie fotelectronică de raze X a proceselor de coroziune induse de factori 

de mediu  
Mediul  

Tetean Romulus  Magnetocaloric effect in transition metals oxides   
Todica Mihai  ProprietăŃi fizice ale unor polimeri şi geluri polimerici de interes farmaceutic   
 ProprietăŃi fizice ale unor membrane polimerice   

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică 
 

DărăbanŃu Mircea  Sinteza iterativă: sisteme π-deficitare complexe cu structură dendritică şi terminaŃii serinolice  Complexitatea  
Grosu Ion Maşini moleculare acŃionate chimic, fotochimic sau electrochimic  Complexitatea  
 Procese de autoasamblare dinamică bazate pe efectul „template” al speciilor „invitate”  Complexitatea  
 Materiale „inteligente” cu aplicaŃii în electronică  Complexitatea  
Irimie Florin - Dan Dezvoltarea unor sisteme biomimetice de selecŃie chirală în vederea obŃinerii compuşilor de 

înaltă enantiopuritate  
Biotehnologiile 

 Sisteme enzimatice de rezoluŃie cinetică şi dinamic-cinetice pentru compuşi heterociclici  Biotehnologiile 
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Mureşan Liana ProtecŃia anticorosivă a bronzului arheologic. Studii prin metode experimentale moderne  Sustenabilitatea 
 Acoperiri metalice nanocompozite cu proprietăŃi anticorozive  Sustenabilitatea 
 Materiale compozite neconvenŃionale obŃinute pe cale electrochimică, cu aplicaŃii în protecŃia 

mediului  
Mediul  

PătruŃ Adrian Noi clusteri metal-oxigen cu molecule uriaşe, bazaŃi pe oxid de molibden şi oxid de wolfram, 
cu proprietăŃi supramoleculare  

Complexitatea  

 Datări cu radiocarbon prin spectroscopie de masă cu accelerator ale unor arbori angiospermi 
tropicali, cu evaluarea comparativă a curbelor de calibrare paleoclimatică  

Mediul  

 Metode radiometrice de datare şi evaluare a modificărilor climatice locale în ultimii 500 ani Încălzirea globală  
Popescu Ionel - Cătălin  Comunicarea electrică enzimă-mediator-electrod cu aplicaŃii în biodetecŃia unor specii de 

interes biomedical  
Complexitatea 

 Sisteme autoasamblate cu proprietăŃi electrocatalitice Complexitatea 
 Biosenzori amperometrici pentru detecŃia unor specii de interes biotehnologic  Biotehnologiile 
Silvestru Cristian Complecşi ai metalelor din grupele principale cu liganzi calcogen-organici, precursori pentru 

procese CVD  
Complexitatea  

 Complecşi ai metalelor tranziŃionale cu liganzi calcogen-organici cu potenŃială activitate 
catalitică 

Complexitatea  

 Complecşi ai metalelor din grupa a 12-a, precursori pentru materiale cu proprietăŃi optice şi 
electronice speciale 

Complexitatea  

 Compuşi hipervalenŃi staniu-organici cu sisteme π delocalizate  Complexitatea  
 Compuşi organometalici ai stibiului şi bismutului – agenŃi potenŃiali de stocare şi transfer de 

CO2 
Complexitatea  

 Compuşi organo-metalici ai staniului – agenŃi potenŃiali de stocare şi transfer de CO2 Complexitatea  
 CombinaŃii ionice cu fragmente stibiu- şi bismut-organice  Complexitatea  
 Compuşi organometalici ai metalelor din blocul р cu grupări aril voluminoase  Complexitatea  
 Compuşi organometalici ai metalelor din blocul p – liganzi în chimia coordinativă a metalelor 

tranziŃionale  
Complexitatea  

 Complecşi ai metalelor din grupa 11 (Cu, Ag, Au) cu liganzi organometalici – materiale cu 
proprietăŃi optice speciale  

Complexitatea  

 CombinaŃii ionice cu fragmente staniu-organice  Mediul  
 Compuşi organometalici ai elementelor din grupa 14 (staniu, plumb) cu activitate biologică 

potenŃială  
Sănătatea  

Tomoaia-Cotişel Maria  Cercetarea şi dezvoltarea unor metode fizice şi chimice de analiză micro- şi nano-structurală a 
distribuŃiei unor poluanŃi proveniŃi din atmosfera stradală  

Mediul  
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Tomoaia-Cotişel Maria  Metode de obŃinere şi caracterizare fizico-chimică a unor biomateriale nanostructurate cu 
aplicaŃii în medicină şi sănătate publică  

Sănătatea  

 ObŃinerea prin metode ecologice şi caracterizarea fizico-chimică a unor particule metalice 
biocompatibile cu aplicaŃii în nanomedicină  

Sănătatea  

 ObŃinerea şi caracterizarea structurală a unor scafolduri pentru adeziunea, creşterea şi 
proliferarea celulelor osteoblaste formatoare de os  

Sănătatea  

 Analiza structurală a osului natural şi dezvoltarea unor biomateriale cu aplicaŃii în regenerarea 
dirijată a osului  

Sănătatea  

Facultatea de Biologie şi Geologie 
 

 Optimizarea în fotobioreactor a procesului de creştere al culturilor microorganismelor 
fotosintetizante producătoare de hidrocarburi (alga verde Botrycoccus braunii); investigarea 
moleculară a controlului sintezei hidrocarburilor  

Energiile alternative, 
Biotehnologiile 

 Producerea de bio-hidrogen în culturile de cianobacterii  Energiile alternative, 
Biotehnologiile 

Facultatea de ŞtiinŃa Mediului 
 

Baciu Călin  PotenŃialul geotermic de mică adâncime pentru încălzirea spaŃiului construit  Energiile alternative, 
Resursele, Mediul, 
Sustenabilitatea  

 Schimbul de gaze cu efect de seră la interfaŃa litosferă-atmosferă  Mediul, Încălzirea globală  
 ContaminanŃi de origine naturală în apa subterană  Mediul, Resursele  
Cosma Constantin  Studii prin LSO şi TL asupra loessului din România şi implicaŃii în paleoclimatologie  Încălzirea globală  
 Expunerea la radon şi cancerul pulmonar pentru zone de risc din România  Riscul, Sănătatea  
 Dozimetria termoluminescentă implicată în expunerile cardiovasculare  Riscul, Sănătatea  
 Datarea travertinului prin metoda dezechilibrelor în seris U-Th  Încălzirea globală  
Gurzău Eugen  Riscuri în diminuarea indicatorilor demografici în zone cu expunere la As în apa potabilă  Mediul, Riscul, Sănătatea  
 SubstanŃe periculoase în factorii de mediu (As şi Pb) şi relaŃia lor cu diabetul zaharat şi 

hipertensiunea arterială  
Mediul, Riscul, Sănătatea 

 Expunerea la toluen-diizocianat şi riscurile apariŃiei astmului bronşic  Mediul, Riscul, Sănătatea 
 Trihalometanii în apa potabilă şi riscul de apariŃie a cancerelor  Mediul, Riscul, Sănătatea 
Ristoiu Dumitru  ContribuŃii la dezvoltarea unui concentrator solar parabolic cu generator electric Stirling şi 

sistem biomimetic de urmărire a soarelui  
Energiile alternative, 
Resursele, Mediul, 
Sustenabilitatea  
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Ristoiu Dumitru  ContribuŃii la dezvoltarea unei mori de vânt cu ax vertical de mică putere «stand alone» pentru 
zone neelectrificate  

Energiile alternative, 
Resursele, Mediul  

 Schimbul aer-apă a COV şi a gazelor cu efect de seră în prezenŃa sării  Mediul  
 Caracterizarea PAH în particulele în suspensie şi expunerea umană la PAH  Mediul, Sănătatea  
 Studii privind asimilarea poluanŃilor organici persistenŃi de către legume cultivate în soluri 

contaminate din judeŃul Cluj  
Mediul, Riscul, Sănătatea  

 Acumularea de DBP în laptele matern uman  Mediul, Riscul, Sănătatea  
Ozunu Alexandru  Analiza consecinŃelor  în evaluarea siturilor contaminate industrial istoric  Riscul, Mediul, 

Vulnerabilitatea  
 Diminuarea riscurilor dezastrelor antropice în planurile de apărare locală  Riscul, Mediul, 

Vulnerabilitatea  
 Vulnerabilitatea surselor alternative de alimentare cu apă potabilă – studiu de caz  Riscul, Mediul, 

Vulnerabilitatea, Resursele  
 Investigarea riscurilor induse de unii poluanŃi atmosferici cu efecte asupra schimbărilor 

climatice  
Riscul, Mediul, 
Vulnerabilitatea  

Facultatea de Geografie 
 

Irimuş Ioan  Riscuri geografice în teritorii urbane şi periurbane   
 Hazarde şi riscuri asociate proceselor geomorfologice   
Haidu Ionel  Estimarea riscului de viituri cauzate de topirea zăpezilor   
 Implementarea GIS în procedurile de estimare a rsicurilor urbane   
Petrea DănuŃ  Morfodinamica recentă a sistemelor fluviale România şi impactul teritorial   
 Hazarde şi riscuri geomorfologice şi impactul environmental al acestora   
Surdeanu Virgil  Hazarde şi riscuri naturale în Depresiunea Transilvaniei   
 Fenomene climatice extreme generatoare de hazarde geomorfologice în unităŃi regionale 

reprezentative ale României  
 

Benedek József  Dezvoltare urbană integrată   
 EvoluŃia relaŃiilor urban-rural  
Ciangă Nicolae  Valorificarea turistică a resurselor naturale şi antropice din municipiul Cluj şi zona 

metropolitană  
 

 Riscuri induse de amenajarea şi dezvoltarea turismului în România   
Cocean Pompei  łinuturile României – studii regionale   
 Peisaje culturale din România   
Surd Vasile  Dezvoltarea locală – Praguri şi limite ale dezvoltării autarhice   
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Surd Vasile  Energetica sistemelor teritoriale. Resursele locale de energie şi gradul de acoperire energetică   

Facultatea de Istorie şi Filosofie 
 

Ivan Adrian  GuvernanŃa Uniunii Europene   
Ivan Adrian  MinorităŃi, guvernanŃă şi securitate europeană   
 GuvernanŃă şi securitate societală în lumea contemporană   
 Managementul securităŃii în societatea contemporană   
 Politici europene şi internaŃionale   
 GuvernanŃă internaŃională şi managementul securităŃii economice şi internaŃionale   
Puşcaş Vasile  RelaŃiile transnaŃionale şi globalizarea   
 Comunicarea internaŃională   
 Management internaŃional – cooperarea şi rezolvarea crizelor   
 Ordinea internaŃională la începutul mileniului al treilea   

Facultatea de Studii Europene 
 

Cuceu Ion Cercetări asupra culturii rromilor Vulnerabilitatea 
 Noile antropologii şi etnologii - Complexitatea culturilor actuale Complexitatea 
Marga Andrei Globalizarea. Efecte şi solicitări  
 Universalismul astăzi  
 Paradigma comunicativă  
 InferenŃialismul lui Brandon  
 Argumentarea computerială în filosofie  
 Argumentul transcendental  
 Argumentum ad ignorantiam  
 Argumentum ad verecundiam  
 Depăşirea relativismului  
 Filosofia lui Leo Strauss  
 Noua filosofie a subiectului. Dieter Henrich  
 Etica discursivă   
 Noua filosofie a dreptului  
 Argumentum ad populum  
 O societate postseculară?  
 Multiculturalismul astăzi  
 Multilateralismul. De la Kant şi Wilson la actualitate   
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Marga Andrei Informare, comunicare, discurs   
 Bioetica. ImplicaŃii filosofice şi practice  
 DemocraŃia în Europa. Probleme actuale  
 Etica răspunderii. Hans Ionas  
 AsumpŃiile cunoaşterii   
 Comunicarea nedistorsionată  
 Erorile semantice  
 Erorile de metodă  
 Diagnoza societăŃii moderne actuale  
 AbducŃia  
 ExplicaŃia acŃiunilor  
 Noua relaŃie ştiinŃă, filosofie, teologie  
 Filosofia lui Richard Rorty  
 DemocraŃia ca tehnică şi democraŃia ca formă de viaŃă  
 Filosofia lui Norberto Bobbio  
 Filosofia acŃiunii a lui Habermas  
 Teologia şi filosofia lui Joseph Ratzinger  
 Filosofia şi teologia lui Franz Rosenzweig  
 Conceptualizarea riscului  
 Ce este viaŃa? Studiu de bioetică  
 Sistemul complex faŃă de sistemul liniar  
 Filosofia cunoaşterii a lui John Dewey  
 Criza. Felurile crizei în societatea modernă târzie  
 Noul concept al omului  
 GuvernanŃă şi guvernare. Studiu de filosofie a politicii  
Păun Nicolae Criza valorilor în UE Crizele  
 Modelarea noii Europe. Perspective central europene  Globalizarea  
 GuvernanŃă şi leadership în UE  Globalizarea  
 Mecanisme de luare a deciziilor în UE Globalizarea 
 Dimensiunea transatlantică. Provocări şi dileme contemporane Globalizarea 
 Guvernarea economică în UE  Globalizarea 
 Noul instituŃionalism european  Globalizarea  
 Tratatul de la Lisabona şi programul Europa 2020 Globalizarea  
 De la Europa popoarelor la Europa cetăŃenilor  Globalizarea 
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Facultatea de Sociologie şi AsistenŃă Socială 
 

IluŃ Petru  RelaŃia dintre calitatea vieŃii şi petrecerea timpului liber prin activităŃi fizice  Sănătatea 
 Problematica familiilor vulnerabile şi cu risc de disoluŃie  Vulnerabilitatea, Riscul  
 Complexitatea abordării familiei  Complexitatea  
Lorincz Albert  Factorii de risc ai consumului de droguri  Riscul  
 Aspecte ale comportamentului de sănătate la tineri  Sănătatea  
Roth Maria  Copilării vulnerabile   
 Vulnerabilitatea socială şi sănătatea la copii/la adulŃi   
 Conceptul societăŃii de risc şi contextualizarea dreptului omului / ale femeilor / ale copiilor / 

ale persoanelor cu dizabilităŃi / ale minorităŃilor  
 

 Ecologia socială: riscuri şi resurse în procesul adaptării sociale a persoanelor vulnerabile   
 Evaluarea serviciilor sociale şi economia socială   
 Valori şi principii în serviciile sociale   
 Reducerea riscurilor sociale prin programe de intervenŃie bazate pe dovezi   
 VulnerabilităŃi şi resurse ale vârstei a III-a   
 Marginalitate şi vulnerabilitate socială   
Rotariu Traian  Riscuri demografice  Riscul  
 Aspecte ale mortalităŃii populaŃiei României  Sănătatea  

Facultatea de Psihologie şi ŞtiinŃe ale EducaŃiei 
 

Băban Adriana  Dimensiunile psihosociale ale sănătăŃii şi reducerii riscului de îmbolnăviri  Sănătatea, Vulnerabilitatea, 
Riscul 

 Promovarea factorilor de rezilienŃă în grupurile defavorizate   
 SiguranŃa pacientului şi stresul personalului medical   
Miclea Mircea  E-mental health   
Opre Adrian  Impactul programelor cognitiv-comportamentale de prevenŃie în reducerea vulnerabilităŃii la 

stresori 
 

 Dezvoltarea inteligenŃei emoŃionale   
 Reducerea riscului dezvoltării unor disfuncŃii emoŃionale sau comportamentale prin 

implementarea programelor de educaŃie raŃional- emotivă şi comportamentală 
 

Chiş Vasile Dezvoltarea competenŃelor psihodidactice la profesorii din gimnaziu şi liceu   
 Programe de intervenŃie pedagogică la elevii cu ADHD (deficit de atenŃie şi hiperkinezie)   
 Analiza multidimensională a managementului clasei de elevi   
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Chiş Vasile Formarea competenŃelor de comunicare în limbi de circulaŃie internaŃională   

Facultatea de ŞtiinŃe Politice, Administrative şi ale Comunicării 
 

Rad Ilie  Lucian Boz şi exilul românesc (monografie) Globalizarea 
 Pamfil Şeicaru şi lupta sa anticomunistă (monografie) Globalizarea 
 Mass-media românească în perioada de criză  Complexitatea  
 Jurnalismul ecologic  Complexitatea  
 Identitatea naŃională în publicistica lui Ştefan Baciu  Globalizarea, Complexitatea 
Sasu Aurel  Cultura propagandei: tehnici şi modalităŃi în presa scrisă  Globalizarea 
 Jurnalismul de investigaŃie în presa scrisă  Complexitatea  
 Presa românească de dreapta  Globalizarea 
 Presa exilului politic. RezistenŃa prin cultură  
 Manipularea politică. Controlul totalitar al informaŃiei  Globalizarea, Complexitatea  
Cseke Peter  TradiŃie culturală şi inovaŃie în limbajul audiovizual  Globalizarea 
 Formate audiovizuale pe internet pentru copii  Complexitatea  
 Transilvania ca imagine: ficŃiuni şi reprezentări în cinematografia contemporană  Globalizarea 
 TradiŃie şi invenŃie. Presa culturală a minorităŃii maghiare din România   
 Interpretarea contextuală a unor concepte politice din România  Globalizarea, Complexitatea  
 Istoria reprezentărilor satirice din presa maghiară din România   

Facultatea de Litere 
 

Egyed Emese  A narráció specifikuma Kemény Zsigmondnál.  Specificul naraŃiunii la Kemény Zsigmond  Complexitatea  
 Olvasmányos irodalom a XVIII. században (Mikes Kelemen müvei). Literatura pentru toŃi în 

sec. Al XVIII-lea (Operele lui Mikes) 
Complexitatea  

 Klasszikus müvek modern alakjai (Opere clasice – forme noi) Complexitatea 
Egyed Emese  Az irodalmi szövegek kiadásának hagyományából (Din istoria editării textelor literare) Resursele  
Gábor Csilla  17. századi közköltészet – beszédmódok, mőfajok, ideológiák (Poezia din sec. Al 17-lea – 

felul de a vorbi/scrie, genuri, ideologii)  
 

 Hagiográfia a közép- és kora újkorban – filológiai problémák, hagyományok, kultuszok 
(esettanulmányok) (hagiografie în evul mediu şi epoca premordernă – probleme de filologie, 
cult şi tradiŃie, studii de caz) 

 

 Reprezentációk és irásgyakorlatok az Erdélyi Fejedelemség idején (esettanulmányok)  
Keszeg Vilmos  Mitologii locale, structuri ale memoriei locale (Transilvania, sec. 19-20) Mediul, Complexitatea, 

Crizele 
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Keszeg Vilmos  Texte populare şi contexte cognitive cognitive şi sociale (Analiza contextelor unui corpus de 
texte, Transilvania, sec. 19-20) 

Complexitatea, Mediul, 
Crizele 

 Cercetările etnologice ca Invented Tradition (Transilvania, sec. 19-20) Complexitatea, Riscul, 
Resursele, Mediul, 
Globalizarea 

Pószony Ferencz  Modernizarea sistemului economic şi social în spaŃiu rural 
Modernizarea comunităŃilor tradiŃionale 

Globalizarea 

Balogh András  Deutsche Autoren aus Südosteuropa - Fallbeispiele  
(Autori germani din Europa de Sud-Est – studii de caz) 

Globalizarea 

 Herta Müller Globalizarea  
 Literarische Tendenzen, Übersetzungen, Interkulturalität in den deutschen Literaturen 

Rumäniens 
(TendinŃe literare, traduceri şi interculturalitate în literatura germană din România) 

Crizele  

 Deutsche Zeitschriften in Südosteuropa  
(Reviste literare germane din Sud-Estul Europei) 

 

Both Ioana  Istoria ideilor literare româneşti în context european  Globalizarea, Crizele 
(disciplinelor literare) 

 EdiŃii filologice şi restitutive; studierea patrimoniului de manuscrise al literaturii române 
moderne şi contemporane  

 

 Forme literare şi artistice ale constrângerii  Complexitatea, Crizele 
(istoriei artei) 

 Practici de lectură, antropologia lecturii (cu aplicaŃie pe cultura românească) Complexitatea  
Borbély Ştefan Modernitate, contracultura anilor ’60, postmodernitate   
 Histrionism şi literatură în spaŃiul cultural european post-nietzschean  
 Universul cultural şi literar al Războiului Rece   
 Scriitori în abordare monografică   
Braga Corin  Teme de arhetipologie în literatura universală   
 Cercetarea imaginarului, istoria conceptelor privind fantezia creatoare   
 Teme de istorie a ideilor şi a mentalităŃilor privind  curente, mişcări, grupări, autori şi opere   
 Teme interdisciplinare, între literatură, mitologie şi istoria religiilor, arte şi film etc.   
Goga Yvonne  Metamorfozele romanului francez modern  Complexitatea, Crizele 

(evoluŃia genului) 
 Romanul francez între ficŃiune şi autobiografie  Viziunea 
 Discursul poetic în căutarea formelor de exprimare  Complexitatea, Viziunea 
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Goga Yvonne Trăsături ale imaginii în discursul poetic modern  Resursele (imaginii artistice), 
Viziunea 

Pop Rodica RelaŃii intergeneraŃionale – clivaj şi continuitate  Crizele 
 Artişti scriitori în spaŃiul francofon  Complexitatea  
 Literaturi în contact – traducerea literară  Globalizarea  
Muthu Mircea  Identitate, alteritate şi identitate multiplă în imaginarul literar sud-est-european  Globalizarea, Complexitatea  
 Imaginarul frontierei în romanul românesc şi est-european  Globalizarea, Complexitatea  
Vartic Ion  Forma dramatică sintetică şi forma dramatică analitică. Istoria şi metamorfozele lor  Complexitatea  
 Mituri ale modernităŃii europene. Don Juan   
 Esperpento-ul românesc : Tudor Arghezi. Context european  Globalizarea 
Dragoş Elena  Polemica – un discurs uitat?   
 Pragmatica discursului – oral epic, oral liric şi conversaŃional oral  Complexitatea  
 Discursul narativ – pragmatica actelor de discurs  Complexitatea  
Florea Ligia Stela  Structuri comparative în franceză şi română: de la gramatică la stilistică  Complexitatea  
 ConstrucŃia textual-discursivă a PDV [Punctului de vedere] în presa de informare generală 

română şi franceză  
Viziunea  

 InteracŃiuni conflictuale în discursul mediatic francez şi românesc: presă, radio sau televiziune  Criza comunicării  
 Instrumente lingvistice şi pragmatice în analiza critică a traducerii literare  Complexitatea  
NeamŃ Gavrilă Probleme controverste şi / sau specifice de gramatică a limbii române contemporane  Complexitatea  
 Şcoala lingvistică clujeană interbelică   
 Lingvistica clujeană postbelică   
Oltean Ştefan  The language on the internet and group identity – Blogs and chats on forums (Limbajul de pe 

internet şi identitatea de grup – Bloguri şi discuŃii pe forumuri) 
(sau teme propuse de candidaŃi în domeniul sociolingvisticii) 

Globalizarea 

 Multilingual practices of „new” minorities in Romania. Case studies (Practici multilingve ale 
’noilor’ minorităŃi din România. Studii de caz) – (sau teme propuse de candidaŃi în domeniul 
multilingvismului) 

Globalizarea 

 Variation and Change in Word order in Middle English. The competition between grammars 
(VariaŃie şi schimbare în ordinea cuvintelor în engleza medie. CompetiŃia între gramatici) (sau 
teme propuse de candidaŃi în domeniul gramaticii generative sau al istoriei limbii engleze) 

Globalizarea 
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Oltean Ştefan  Topics in the Semantics and Pragmatics of Media Discourse (or some other type of discourse) 
in English (media fiction, modality, etc.) (Teme din semantica şi paragmatica discursului 
mediatic – sau al altui tip de discurs – în limba engleză: ficŃiunea media, modalitatea etc.) 

Globalizarea, Complexitatea  

Zdrenghea Mihai  Structura discursului unor limbaje de specialitate (politic, economic, medical, artistic, religios 
etc.) 

Globalizarea, Complexitatea  

 EvoluŃia structurii discursului de la limbajul obişnuit la cel de specialitate  Globalizarea, Complexitatea  
 Limbaj şi gen (în domeniul traducerii, în domeniul serviciilor publice) Globalizarea, Complexitatea  
 Gramatica reclamelor  Globalizarea, Complexitatea  

Facultatea de ŞtiinŃe Economice şi Gestiunea Afacerilor 
 

Domeniul Contabilitate Adoptarea standardelor internaŃionale de raportare financiară în economiile emergente   
 Propuneri de îmbunătăŃire a transparenŃei corporaŃiilor pe baza unui cod etic   
 Contabilitatea sustenabilităŃii   
 InformaŃiile financiar contabile în contextul complexităŃii organizaŃionale şi a sistemelor de 

guvernare corporative  
 

 Raportarea financiară şi managementul riscului în perioada modificărilor majore a 
standardelor contabile şi a crizelor economice  

 

 Auditarea în perioade de turbulenŃă economică   
 Rolul economic actual al raportărilor financiare   
 Contabilitatea bazată pe valori juste şi criza economică actuală   
 Teoria evoluŃionistă a contabilităŃii   
 Raportare socială corporatistă (CSR) ca nou domeniu în educaŃia contabilă   
 Responsabilitate şi performanŃă în guvernarea sectorului public    
 Impactul culturii, etnicităŃii şi istoriei asupra contabilităŃii   
 Rolul contabilităŃii în dezvoltarea socio economică şi reducerea sărăciei   
 Creşterea rolului contabilităŃii şi auditului în guvernanŃa corporativă   
 Dezvoltări şi aprofundări privind contabilitatea de mediu   
 TendinŃe şi perspective în urmărirea şi măsurarea performanŃelor organizaŃionale   
 Costurile şi beneficiile aplicării IFRS  
 Managementul riscurilor în guvernarea entităŃilor complexe  
 Noi provocări pentru contabilitatea sectorului public pe fundalul crizei economice  
 Rolul contabilităŃii în cadrul Noului Management Public   
 Evaluarea şi măsurarea performanŃei   
 Efectele economice ale implementării standardelor internaŃionale de contabiltitate   
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Ciobanu Gheorghe  Optimizarea relaŃiilor economice externe (pe modelul unor Ńări în tranziŃie: România, Ungaria, 
Polonia) 

 

 Specializarea internaŃională şi formele noi ale concurenŃei pe piaŃa regională, europeană sau 
mondială  

 

 Reforma sistemului şi a relaŃiilor monetar financiare internaŃionale (SMI, SME, Euro, USD)  
 Studiu asupra impactului Chinei (sau Indiei, Japoniei, Rusiei, CSI) asupra economiei mondiale 

(regionale – UE) contemporane  
 

Ciobanu Gheorghe şi 
LuŃaş Mihaela  

Globalizare şi integrare economică   

Ghişoiu Nicolae  ContribuŃii la conceperea şi proiectarea unui sistem integrat pentru management academic   
 ContribuŃii privind sistemele suport de decizie pentru firmele din domeniul ...  
 Proiectarea şi implementarea soluŃiilor de Bussiness Intelligence   
LuŃaş Mihaela  Mecanisme de transmisie a politicii monetare. Studiu de caz România   
 RelaŃiile economice dintre Uniunea Europeană şi B.R.I.C.  
NiŃchi Ştefan - Ioan Sisteme colaborative în domenii economice  
 Sisteme de asistare a deciziilor şi de Business Intelligence în economie  
 OrganizaŃii virtuale  
 Utilizarea metodelor inteligenŃei artificiale în economie  
 Utilizarea bazelor şi depozitelor de date în economie  
Popescu Gheorghe  InstituŃionalismul şi dezvoltarea economică   
Tomai Nicolae  ContribuŃii privind metode inteligente utilizate la studiul reŃelelor sociale mobile cu aplicaŃii în 

E-Business 
 

 ContribuŃii la studiul interconectării aplicaŃiilor mobile pe diverse platforme pentru 
M-Business 

 

 ContribuŃii la studiul aplicaŃiilor de M-Learning   
 ContribuŃii la studiul securităŃii în aplicaŃiile de E- Business  
 Metode automate de negociere concurentă în sisteme colaborative deschise   
 ContribuŃii privind realizarea şi utilizarea contractelor de tip SLA în sistemele peer-to-peer de 

servicii 
 

Domeniul FinanŃe  Portofoliul titlurilor de valoare în procesul finanŃării activităŃilor   
 Cercetări privind fiscalitatea entităŃilor economice şi impactul ei în procesul finanŃării (sistem, 

armonizări, competiŃie) 
 

 InvestiŃiile în perspectiva restructurării economice şi finanŃarea ciclului de exploatare ale 
întreprinderilor 
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Domeniul FinanŃe Abordări financiare privind creşterea performanŃelor în economie  
 Fondurile de investiŃii în concept european şi implicaŃii financiare   
 Riscul pe piaŃa asigurărilor şi implicaŃii economico-sociale   
 Surse alternative de finanŃare a activităŃilor economice şi de cercetare   
 Abordări teoretice şi practice privind relaŃia întreprindere-bancă în activităŃile de finanŃare   
 Cercetări privind teoria şi practica evaluării întreprinderilor   
 Managementul riscului financiar – fundamente teoretice şi aplicative    
 Problematica rentabilităŃii activităŃilor şi implicaŃiile ei în procesul autofinanŃării   
 Cercetări privind costul capitalului şi impactul lui asupra eficienŃei activităŃilor   
 Echilibrul financiar şi lichiditatea entităŃilor economice.   
 Cercetări privind sursele de finanŃare a serviciilor medicale   
 Perspectiva finanŃării asigurărilor sociale şi de sănătate şi impactul economico-social   
 Integrarea europeană a sistemului bancar din România   
 Intermedierea bancară din România – EvoluŃie, performanŃă, perspective  
 Politici privind adoptarea monedei unice europene în România   
 Supravegherea bancară în România – noi orientări   
 Managementul riscului în băncile din România – Principii, metode, noi soluŃii   
 Managementul trezoreriei în băncile comerciale din România – posibilităŃi de perfecŃionare   
 Managementul performanŃei şi riscului în domeniul creditării bancare   
 Metode şi tehnici folosite în bănci în managementul riscului de piaŃă   
 Metode performante de administrare a riscului operaŃional în bănci   
 Politici şi soluŃii de management privind administrarea activelor bancare   
 Managementul riscului bancar privind portofoliul de titluri financiare   
 Managementul performanŃei şi riscului în instituŃiile de intermediere financiară din România.   
 Strategii şi politici de management privind tranzacŃionarea produselor financiare derivate   
 FinanŃarea proiectelor de investiŃii din fonduri structurale europene   
 Sisteme comparate de analiză financiară   
 ModalităŃi de analiză sectorială   
 Riscul şi incertitudinea în mediul de afaceri   
 Sistemul de raportare financiară şi modalităŃi de analiză a acestuia   
 PerformanŃă şi risc în mediul economic   
 ModalităŃi de prevenire a riscului în asigurări   
 Sisteme comparate de rating   
 PoziŃia şi performanŃa financiară în industrie   
 Alocarea raŃională a resurselor financiare în profil teritorial   
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Domeniul FinanŃe Analiza comportamentului strategic pe piaŃa de capital   
 Modele de teoria jocurilor în FinanŃe  
Domeniul Marketing Studiu privind marketingul ideilor politice în România: premise, realităŃi, tendinŃe  
 Studiu privind marketingul verde în România: premise, realităŃi, tendinŃe  
 Studiu privind marketingul serviciilor educaŃionale universitare în românia: premise, realităŃi, 

tendinŃe 
 

 Probleme controversate ale criticii marketingului în epoca globalizării  
 Un model de branding de Ńară: Cazul României   
 Studiu privind rolul familiei în deciziile de marketing pe piaŃa bunurilor de consum din 

România  
 

 Studiu privind profitabilitatea clienŃilor hipermarketurilor din România   
 Studiu privind comportamentul etic al operatorului român de marketing   
 Studiu privind gradul de aplicabilitate sistematică a modelelor de planificare strategică în 

practica de marketing din România 
 

 Studiu asupra corelaŃiei între valorile culturale societale şi cultura de marketing a unei 
organizaŃii: Cazul României 

 

 Studiu privind rolul grupurilor de referinŃă în deciziile de marketing pe piaŃa bunurilor de 
consum din România 

 

 ParticularităŃi comportamentale de cumpărare ale claselor sociale din România   
 Studiu privind strategiile concurenŃiale practicate în marketingul din România  
 Studiu privind segmentarea pieŃei autoturismelor în România   
 Studiu privind poziŃionarea produselor de consum fabricate în România pe piaŃa autohtonă  
 Studiu privind tendinŃele evoluŃiei canalelor de marketing pe piaŃa bunurilor de consum din 

România  
 

 Studiu asupra canalelor inverse de marketing pe piaŃa românească   
 Studiu privind impactul unor factori psihologici asupra obiectivelor de marketing ale 

organizaŃiei  
 

 Studiu asupra implicaŃiei „zgomotului” în comunicarea de marketing din România   
 Probleme specifice (de sursă, conŃinut, logică, formă) ale tehnicilor de creare a mesajului de 

marketing în România  
 

 ParticularităŃi ale mixului comunicării de marketing în organizaŃiile româneşti   
 Studiu privind modelele repartizării campaniilor promoŃionale de marketing în România   
 Studiu privind impactul relaŃiilor publice asupra îndeplinirii obiectivelor de marketing ale 

organizaŃiilor din România  
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Domeniul Marketing  Studiu privind impactul marketingului direct asupra îndeplinirii obiectivelor generale de 
marketing ale organizaŃiilor din România  

 

 Studiu privind impactul promovării vânzărilor asupra îndeplinirii obiectivelor de marketing 
ale organizaŃiilor din România  

 

 Studiu privind impactul forŃei de vânzare asupra îndeplinirii obiectivelor generale de 
marketing ale organizaŃiilor din România  

 

 Studiu privind marketingul serviciilor de sănătate în România: premise, realităŃi, tendinŃe.  
 Studiu privind marketingul produselor de lux   
 Studiu privind implementarea marketingului în întreprinderile mici şi mijlocii   
 Studiu experimental cu privire la aplicarea marketingului în artă şi cultură   
 Provomarea vânzărilor – strategii ale întreprinderilor şi comportamentul de cumpărare al 

consumatorilor  
 

 Studiul eficacităŃii acŃiunilor de marketing   
 Integrarea Internetului în strategiile de comunicare ale întreprinderilor   
 Publicitatea televizată şi copii   
 Mediatizarea publicitară şi responsabilitatea întreprinderilor   
 Studiu privind valorile căutate de consumatorii finali în piaŃa românească   
 Studiu experimental privnd valorile căutate de consumatori în piaŃa organizaŃională 

românească  
 

Domeniul Management  Elaborarea unui model de optimizare a structurii producŃiei agricole la nivelul unui judeŃ   
 Schimbarea organizaŃională, premisă a perfecŃionării managementului în administraŃia locală   
 ContribuŃii privind perfecŃionarea managementului IMM-urilor din mediul rural   
 ContribuŃii privind perfecŃionarea managementului întreprinderilor în industria alimentară   
 ContribuŃii privind perfecŃionarea managementului în unităŃilor de turism rural din 

Transilvania  
 

 Dezvoltarea sustenabilă şi responsabilitatea socială a firmelor   
 ImportanŃa creativităŃii şi inovării în firmele antreprenoriale   
 Rolul reŃelelor sociale (social networks) în promovarea coordonării şi inovării în cadrul 

firmelor mari  
 

 Premisele şi consecinŃele adoptării deciziilor restrângerea portofoliului de afaceri, respectiv 
managementul la nivelul firmelor  

 

 Caracteristici şi trăsături de personalitate ale antreprenorului român   
 ContribuŃii privind perfecŃionarea managementului serviciilor turistice   
 ContribuŃii privind perfecŃionarea managementului serviciilor comerciale   
 ÎmbunătăŃirea managementului resurselor umane în instituŃiile publice   
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Domeniul Management  Sisteme moderne în managementul producŃiei   
 Metode şi tehnici actuale în managementul operaŃional   
 Managementul diversificării serviciilor în unităŃile turistice   
 Grupurile şi munca în echipă în cadrul unei organizaŃii   
 Rolul logisticii şi a supply chain managementului asupra performanŃelor organizaŃionale   
 Studiul privind influenŃa motivaŃiei asupra performanŃei şi a satisfacŃiei angajaŃilor   
 Studiul privind implementarea sistemelor de management a calităŃii în cadrul IMM-urilor   
 Leadership şi cultura organizaŃională   
 Modele de guvernare corporativă în România   

Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Facultatea de Teologie Reformată 
 

 InfluenŃa Colegiului Reformat din sec. XVII asupra culturii din Transilvania   
 Viziunea Vest-Europeană importată de către studenŃi care au urmat cursurile în universităŃile 

din Vest (Germania, Olanda, Anglia, etc.) 
 

 Marile crize sociale ale secolului XX (cele două războaie, nazismul, comunismul) şi gândirea 
teologică  

 

 Etica protestantă şi criza economică mondială   
 Marile schimbări culturale europene şi criza vieŃii religioase   
 Interpretarea biblică a sănătăŃii    


