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Nr.crt. Domeniul de doctorat Titlu temă cercetare 

1.  Calculatoare și tehn. Inf. Impactul securității cibernetice în contextul „Internet of Things” 

2.  Calculatoare și tehn.inf. Învățarea automată colectivă din date nestructurate 

3.  Cibernetică și statistică 
Contribuții privind managementul și implementarea securității 
cibernetice contemporane în organizațiile private  

4.  Drept Prejudiciul în contextul răspunderii civile contractuale 

5.  Drept 
Limitarea drepturilor convenționale în vederea asigurării securității 
naționale 

6.  Drept Determinarea felului funeraliilor în context intern şi internațional 

7.  Drept 

Principiul fundamental al dreptului la un proces echitabil, în termen 
optim și previzibil. Mecanisme europene de combatere a 
tergiversării procesului civil 

8.  Economie 

Efectele economico-sociale și de mediu privind gestionarea 
substanțelor periculoase și a deșeurilor rezultate din utilizarea 
acestora 

9.  Filologie 
Statutul limbii române ca limbă străină în contextul 
internaționalizării învățământului superior  

10.  Filologie Reprezentări etno-rasiale în romanul românesc (1845-1947) 

11.  Filologie 

Heteroglossic Virtual Communities and Selfhood in Interactive 
Fiction: a Cognitive Linguistic Approach to Open-world Video Game 
Discourse 

12.  Filologie 

Les implications de la terminologie technique au niveau de la 
traduction Étude de cas: La terminologie de l’industrie du plastique 

13.  Filologie 
Reprezentări ale genului în poezia română postcomunistă Minculete 
Iunis-Ștefana 

14.  Filologie 
Romanul inițierii, al formării și transformării în literatura română a 
secolului XX 

15.  Filologie 
Three faces of Britain: a tripartite analysis of Pro –Brexit, Anti-Brexit, 
Native-Born Nationals and Expatriate Muslims in the UK 

16.  Filologie  
Problematica rupturii - o abordare analitică a literaturii 
contemporane 

17.  Finanțe 
Evaluarea capitalului natural și a capitalului uman. Tangențe și 
implicații asupra creării unui cadru al dezvoltării durabile 

18.  Finanțe 
Contribuții la perfecționarea cadrului fiscal al tranzacțiilor cu 
criptomonede  

19.  Finanțe 
Criza economică și implicațiile ei la novelul sistemului bancar 
european și autohton  

20.  Finanțe 
Implicațiile bugetului de stat în finanțarea activităților politice din 
România, în context european  



21.  Inginerie industrială 
Ecodesignul pieselor din materiale compozite polimerice folosite în 
industria de automotive  

22.  Inginerie industrială 
Transformarea Pirolitică a Deșeurilor Rezultate din Prelucrarea 
Lemnului în Resurse Valoroase 

23.  Inginerie industrială 
Studii și cercetări privind dezvoltarea materialelor inteligente 
utilizate în procesul de imprimare 4D 

24.  Inginerie industrială 
Studii și cercetări asupra protezelor robotice pentru glezna piciorului 

25.  Inginerie industrială 

Studii privind îmbunătățirea calității produselor de morărit și 
panificație prin utilizarea unui sistem integrat de producție privind 
certificarea calității acestora 

26.  Inginerie industrială 
Cercetări privind îmbunătățirea calității sucului natural de fructe și 
asigurarea conservabilității ridicate prin folosirea unor conservanți 
naturali  

27.  Inginerie industrială Studiu privind procesul de injecție a materialelor biodegradabile în 
industria automotive 

28.  Inginerie industrială 
Prelucrabilitatea prin deformare incrementală a materialelor 
metalice uşoare 

29.  Inginerie și management 
Viitorul muncii: Impactul și efectele telemuncii asupra performanței 
și fericirii persoanelor angajate din România 

30.  Inginerie și management 
Aspecte de management cu privire la tranziția cărbune-gaze-energie 
regenerabilă 

31.  Inginerie și management 

Contribuții privind digitalizarea activităților de prevenire și protecție 
a riscurilor profesionale din cadrul întreprinderilor mici și mijlocii 

32.  Inginerie și management 
Modelling of a Cybersecurity Management System ( for Automotive 
Industry ) 

33.  Inginerie și management 
Optimizarea managementului integrat al deșeurilor provenite din 
industria construcțiilor  

34.  Istorie Fotografia istorică în arta fotografică a lui Emil și Joseph Fischer. 
Patrimoniul arhitectural din sudul Transilvaniei 

35.  Istorie Icoane mariale din colecția Muzeului de Artă Populară Dr. Nicolae 
Minovici (secolele XVIII – XX). Istorie, artă, teologie 

36.  Management Identificarea tendințelor de dezvoltare a industriei prin valorizarea 
inovației deschise  

37.  Management 
Modern Sales Management in the Business to Business (B2B) market 
focusing on Human Behaviour 

38.  Management  
Management educațional sustenabil pentru mobilitatea urbană‚ 
protecția mediului și sănătate 

39.  Management  Fără titlu 

40.  Medicină Eficiența transplantului de materii fecale în tratarea bolilor 
autoimune  



41.  Medicină Analiza biomarkerilor moleculari implicați în procese 
neurodegenerative, la pacienții cu patologie malignă gastrica 

42.  Medicină Thyroid dysfunction during and after SARS-CoV-2 infection 

43.  Medicină 
Prevalența factorilor și a bolilor cardiovasculare în rândul 
personalului activ ce face parte din structurile MAPN și MAI din 
Municipiul Sibiu  

44.  Medicină 
Riscul de afectare controlaterală și rcidivă tumorală locală la 
pacientele operate pentru cancer de sân  

45.  Medicină Predictori imagistici de transformare hemoragică la pacienții cu AVC 
ischemic eligibili de trombectomie mecanică 

46.  Medicină Contribuții la studiul aplicațiilor clinice ale generării trombinei 

47.  Medicină Contribuții în studiul etiopatogenezei meningioamelor intracraniene 
la adulți și impactul asupra riscului de recurență și a calității vieții 

48.  Medicină 
Studiul subpopulațiilor limfocitare circulante și a interleukinei 6 (IL-
6) la pacienții cu COVID-19, în perioada bolii și recuperării 
postinfecție 

49.  Medicină 
Evaluarea stării de sănătate orală a pacienților adulți în relație cu 
stilul de viață 

50.  Medicină 

Contribuții la studiul implicațiilor epidemiologice, anatomoclinice și 
evolutive ale pacienților cu neoplasme în timpul infecției cu SARS-
CoV2 

51.  Medicină 
Corelații ale Sclerozei Multiple recurent remisive cu inflamația din 
Boala Parodontală 

52.  Medicină Contribuții ale imagisticii cerebrale în diagnosticul și tratamentul 
nevralgiei trigeminale 

53.  Medicină 
Beneficiile tratamentului cu radiofrecvență și ligaturi cu benzi 
elastice în tratamentul hemoroizilor interni  

54.  Medicină 
Analiza modificărilor morfo-funcționale rezultate ȋn urma chirurgiei 
cu ultrasunete 

55.  Teatru și Artele Spectacolului Applied Theatre for Autistic Spectrum Disorder 

56.  Teatru și Artele Spectacolului Conferințele Festivalului Internațional de Teatru Sibiu 

57.  Teatru și Artele Spectacolului Teatrul fizic. Principii regizorale și coregrafice 

58.  Teatru și Artele Spectacolului Artele spectacolului de stradă ca reprezentare a expresiei artistice în 
spații publice outdoor  

59.  Teatru și Artele Spectacolului 
To Build or Not to Build: New Approaches to Planning and Design of 
Performing Arts Facilities. A Case Study 

60.  Teatru și Artele Spectacolului  
Un exercițiu de psihologizare a personajului teatral în corelație cu 
vorbirea scenică a actorului 

61.  Teatru și Artele Spectacolului  
Paradigmele teatrului modern - de la suprarealism la teatrul de 
imagine. Perspectivă asupra unui teatru al viitorului  



62.  Teatru și Artele Spectacolului  Evoluția femeilor în teatru. Unde suntem acum? - o inscursiune 
socială și literară a dezvoltării personajelor feminine – 

63.  Teologie 

Inteligența emoțională. Resurse pentru rezolvarea problemelor 
emoționale din tradiția budistă și din cea creștină Domeniul de 
doctorat: Istoria și Filozofia Religiilor 

64.  Teologie 
Cuviosul Serafim Popescu de la Mănăstirea Brâncoveanu - Sâmbăta 
de Sus  

65.  Teologie 
Familia și morala familială în contextul migrației românești actuale. 
Aspecte teologice și implicații pastorale 

66.  Teologie 
Diaspora ortodoxă orientală din Germania : trecutul, situația actuală 
și perspective de viitor 

67.  Teologie 
Atitudinea Bisericilor Ortodoxe Ucrainene (Patriarhia Moscovei și 
Patriarhia Kievului) față de conflictul rusoucrainean din 2014, 
respectiv 2022 

68.  Teologie 
Nicolae Colan profesorul teolog pe scaunul Mitropolitan al 
Ardealului 

69.  Teologie 
Filothei Sin Agăi Jipei și valoarea activitaății sale în realizarea 
Românirii cântării bisericești 

70.  Teologie 

Valențele mistagogice ale pocăinței în viața și rânduielile Bisericii.  
Pocăința ca stare permanentă a omului – între formalismul liturgic, 
tradiție și autentic 

71.  Teologie 

Dependența digitală și starea de sănătate duhovnicească și mintală: 
o perspectivă comparativă între psihoterapia Sf. Părinți și cercetările 
științifice actuale  

72.  Teologie  Teologia istorică de la Sibiu în viziunea Părinților Profesori Milan 
Șesan și Teodor Bodogae 

73.  Teologie  
Strategii moderne în catehizarea Armatei - analize, diagnoze și soluții 

74.  Teologie  Contribuția pedagogiei creștine moderne la înțelegerea pedagogiei 
Holocaustului (1948-2022) 

75.   Teologie 
Caracterul pascal al rânduielilor pentru cei adormiți. Text și teologie 

 


