Teme de cercetare ale doctoranzilor admiși în anul universitar 2021/2022
Nr.crt. Domeniul de doctorat Titlu temă cercetare
1

Calculatoare și
tehnologia informației

Signal anomaly detection

2

Cibernetică și statistică

Metode de aplicare a științei datelor și a ciberneticii în
transformarea proceselor de afaceri

3

Drept

De la standarde minime comune la un drept procesual civil
european

4

Drept

Convergența dintre cultura și aculturația juridică în contextul
integrării juridice europene a României

5

Drept

Încheierea și desfacerea căsătoriei în dreptul internațional privat

6

Economie

Analiza modului de funcționare a pieței de publicitate online din
România. Spre o mai justă repartiție a valorii?

7

Economie

Ciclurile economice și performanța în tranzacționarea algoritmică

8

Economie

9

Economie

Developments of th social and fiscal contributions in Romania and
EU. The impact on unemplyment and immigration process within
EU countries
Impactul turismului asupra poluării mediului înconjurător

10

Economie

Impactul evoluțiilor macroeconomice asupra deficitelor comerciale
în țările Europei Centrale și de Est

11

Economie

Transformările economice globale promise de noile tehnologii
disruptive

12

Economie

Dinamici ale piței muncii și impactul migrației asupra economiilor
naționale

13

Economie

14

Filologie

15

Filologie

16

Filologie

17

Filologie

Impactul variabilelor macroeconomice asupra comerțului exterior,
creșterii economice și șomajului în cadrul economiilor europene în
contextul crizelor din ultimele decenii
Imaginea străinătății în romanul românesc (1845-1947): explorare
computațională și analiză lingvistică pe arhivele Muzeului Digiatal
al Romanului Românesc
Spațiu, sociopolitică și literatură: o perspectivă geocritică asupra
prozei românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul
secolului XX
Acquisition des marqueurs discursifs en français et représentations
liées à la langue. Parcours d'étudiants roumains en séjour de
mobilité: objectifs de la recherche, plan méthodologique,
hypothèses de travail, revue de la littérature.
Perspectives analytiques et representations narratologiques
contemporaine dans l'ouevre de Herve Le Tellier: objectifs de la

recherche, plan methodologique, hypotheses de travail, revue de
laliterature
18

Filologie

Otilia Cazimir – dimensiuni ale universului poetic

19

Filologie

Moda Lingvistică - moda vestimentară în romanul românesc al
secolului al XIX-lea (1855-1900)

20

Filologie

A critical discourse analysis of military leadership as portrayed in
NATO publications

21

Filologie

Contribuții la monogragia autoarei Aglaja Veteranyi

22

Filologie

23

Filologie

Refugiere și migrațiune în romane contemporane dedicate copiilor
și adolescenților - O analiză situată între estetic și conținutul
informativ al literaturii contemporane în limba germană
Autoare moderne ale epocii situate între romantism și
Biedermaier. Patru portrete feminine

24

Filologie

25

Finanțe

26

Finanțe

Performanța gestionării findurilor publice locale în contextul
dezvoltării sustenabile

27

Finanțe

Managementul datoriei publice și creșterea economică. Evidențe
teoretice și empirice în țările din Uniunea Europeană

28

Inginerie industrială

Utilizarea roboților industriali în prcesele tehnologice care
presupun un control continuu al traiectoriei

29

Inginerie industrială

Contribuții teoretice și experimentale privind îmbunătățirea
performanțelor amortizoarelor auto regeneratoare

30

Inginerie industrială

Studii și cercetări privind deformarea plastică a unor materiale
ușoare

31

Inginerie industrială

Valorificarea unor extracte obținute din specii autohtone de plante
invazive pentru diferite sectoare economice

32

Inginerie industrială

Evaluarea radioactivității și a concentrației de radon-222 din apa de
izvoare, minerală, geotermală și de la rețea

33

Inginerie industrială

Folosirea subproduselor din industria vinului la obținerea unor
categorii de produse alimentare cu aport nutritiv ridicat

34

Inginerie industrială

Studii privind proiectarea de produse alimentare sustenabile cu
minimizarea poluării impactului asupra mediului

35

Inginerie industrială

36

Inginerie industrială

Contribuții teoretice şi experimentale privind utilizarea
tehnologiilor de printare 3D la realizarea dispozitivelor de siguranta
in constructiile civile si industriale
Studii provind autentificarea produselor alimentare de origine
vegetală

Das Bild des Anderen im literarischen Werk von Joachim Wittstock.
Eine imagologische Studie / Imaginea celuilalt în opera lui Joachim
Wittstock. Un studu imagologic
Strategii finaciare de Turn-around în mediul românesc. Abordări
teoretice și aplicate.

37

Inginerie industrială

Cercetări privind posibilitățile de obținere a unor produse
alimentare cu adaos de ciuperci destinate unei alimentații
echilibrate
Cercetări teoretice privind factorii care influențează rezistența la
oboseală diverselor materiale plastice utilizate în industria
automotive
Contribuții la îmbunătățirea managementului deșeurilor prin
dezvotarea unor oportunități de valorificare a deșeurilor din
construcții
Bazele conceptuale privind tehnologiile emergente și disruptive

38

Inginerie mecanică

39

Inginerie și
management

40

Inginerie și
management

41

Inginerie și
management

Implementarea Instrumentului Economic „Plătește Pentru Cât
Arunci” - alegerea variantei optime în condiții specifice

42

Inginerie și
management

Comparative study of Cultural Institute in the World and Their Role
in Society

43

Istorie

44

Istorie

Interculturalitate, identitate naţională, catolicitate: Efectele
socioculturale ale national-socialismului asupra germanilor
bănăţeni (1932-1944)
Tehnică și expresie plastică în arta făuritorilor de iconostase.
Bisericile românești din zona Hunedoarei din veacurile XVIII-XIX

45

Istorie

Cercetare documentară-Informare documentară la nivel național și
internațional

46

Istorie

Relevanța și redarea identității unui patefon cabinet

47

Istorie

Filigrane și mori de hârtie din Transilvania

48

Istorie

Profilul social al femeii în Transilvania secolelor XVI-XVII

49

Istorie

Organizarea și încadrarea miliției și penitenciarelor din România
comunistă

50

Management

Regândirea sistemului de management al performanței în vederea
asigurării sustenabilității organizaționale

51

Management

Managementul contributiei digitalizarii in administratia publica

52

Management

53

Management

Provocări ale managementului rezilienței în mediu urban în
contextul consolidării culturii de securitate în instituțiile publice și
private
Impactul corupției asupra managementului și performanțelor
organizațiilor

54

Management

Abordarea strategică a managementului IMM-urilor - model al
factorilor de succes

55

Medicină

Evoluția pe termen mediu și lung a pacienților cu infecție SARS
COV2 care au suferit firme moderate și severe de boală

56

Medicină

Cancerul bronhopulmonar. Importanța diagnosticării precoce în
evoluția și prognosticul afecțiunii

57

Medicină

58

Medicină

59

Medicină

Importanța evaluării radio-imagistice în diagnosticul și prognosticul
acidentelor vasculare cerebrale ischemic trombolizate și tratate
prin intervenții endovasculare intervenționale
Infecția SARS CoV-2, o afecțiune acută cu repercusiuni de cursă
lungă. Evaluarea calității vieții și a evenimentelor secundare până
la 12 luni de la externare, la pacienții cu infecție SARS CoV-2
Predictibilitatea scorurilor de severitate privind prognosticul și
mortalitatea pacienților cu infecție Sarc-CoV2

60

Medicină

Studiul metodei „High Performance Liquid Chromatography”(HPLC)
ȘI importanța ei în monitorizarea tratamentului antiepileptic

61

Medicină

Monitorizarea terapiei pacienților cu neoplasm de colon prin
metode clinice și paraclinice

62

Medicină

Eficiențele serotoniei la pacienții confirmați cu infecție SARS CoV-2

63

Medicină

Cercetări privind integrarea implanturilor dentare și al
tratamentelor implanto-protetice în mediul cavității orale

64

Medicină

Studii asupra poluanților organici persistenți prezenți în gonadele
umane și implicațiile patologice ale acestora

65

Medicină

Imbunătățirea managementului pacienților cu acciddente
vasculare ischemice acute

66

Medicină

Studiu comparativ imagistic și clinic pentru evaluare si prognosticul
afecțiunilor traumatice ale genunchiului

67

Medicină

Contribuții la studiul rolului inflamației și a statusului hormonal
care influențează manifestările psihiatrice la pacientul epileptic

68

Medicină

Evaluarea eficientei terapiei antibiotice profilactice locale in
infectiile periprotetice

69

Teatru

Ecuația spectacolului – imagine, cuvânt și sunet în teatrul lui SILVIU
PURCĂRETE

70

Teatru

Traseul scenografic în teatru: etape de creație și implementare

71

Teatru

Concepte artistice post-post moderne în teatru și artele
spectacolului. Manifest și Avangardă. Supermood și Superfluent

72

Teatru

Metode active în arta actorului cu tangențe interdisciplinare

73

Teatru

Regia de teatru, regia de operă. Primele decenii ale secolului XXI

74

Teatru și Artele
Spectacolului

Creația – parte a procesului de individuare - o prespectiva
junghiană asupra creației teatrale

75

Teatru și Artele
Spectacolului

Adaptabilitatea actorului

76

Teatru și Artele
Spectacolului

Dimensiuni ale artelor spectacolului în contextul Festivalului
„Lucian Blaga” de la Sebeș și Lancrăm

77

Teatru și Artele
Spectacolului

Creația teatrală ca proces psihanalitic de vindecare

78

Teatru și Artele
Spectacolului

Teatrul contemporan românesc în contextul avangardei europene
a secolului XX/XXI

79

Teatru și Artele
Spectacolului

Modalități de configurare a chipului personajului teatral

80

Teatru și Artele
Spectacolului

Principii de funcționare a resurselor muzicianului (dirijor și
interpret) în teatru și artele spectacolului

81

Teologie

Rugăciunile penitențiale din cărțile istorice ale Vechiului Testament

82

Teologie

Orizonturi teologice ortodoxe în componistica rusă din secolul al
XX-lea

83

Teologie

Unirea cu Dumnezeu în viața și scrierile Sf. Ierarh Luca al Crimeei și
Sofronie Saharov

84

Teologie

Durerea sufletească, patologiile și vindecarea ei în Tradiția Bisericii
și în psihologia contemporană

85

Teologie

Bizanțul și Veneția în vremea cruciadelor (sec. XI-XIII). Alianțe și
conflicte. Urmări asupra vieții bisericești din Constantinopol

86

Teologie

Părintele Cleopa lie continuator al paisianismului

87

Teologie

Rugăciunea lui Iisus în opera părintelui Stăniloae

88

Teologie

Perspective ale dialogului interconfesional cu privire la doctrina
jutificării după 500 de ani de la Marea Reformă

89

Teologie

Transhumanismul în Perspectivă Creștină și în Perspectivă Iudaică.
Aspecte privind conștiința și imoralitatea

90

Teologie

Mistagogia Sfintei Euharistii în învățătura Sfântului Chiril al
Alexandriei și receptarea acesteia în lumea contemporană

