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TEME ORIENTATIVE PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAȚIE 

Master MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

 

1. Evaluarea instituţională şi acreditarea furnizorilor de educaţie 

2. Managementului calităţii în învăţământul preuniversitar / universitar 

3. Proceduri şi strategii privind asigurarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar / 

universitar 

4. Politici educaţionale de asigurare a calităţii. Abordare comparativă. 

5. Calitatea educaţiei între eficienţă şi condiţionare 

6. Asigurarea calităţii în educaţie – strategii de aliniere la standardele europene 

7. Modalităţi de promovare a calităţii în educaţie 

8. Managementul calităţii în educaţie: principii, politici, strategii 

9. Rolul managerului şcolar în promovarea calităţii educaţionale 

10. Standarde privind elaborarea şi implementarea proiectelor în educaţie 

11. Tehnici de elaborare şi prezentare a cercetărilor şi proiectelor educaţionale 

12. Proiectul instituţional – modalitate de promovare a managementului strategic în educaţie 

13. Tipuri de relaţii între managerul şi echipa organizaţiei şcolare 

14. Modele de management şi dezvoltare organizaţională 

15. Modalităţi de promovare a managementului strategic în educaţie 

16. Orientări actuale în managementul educaţional 

17. Optimizarea climatului educaţional la nivelul şcolii 

18. Modalităţi de eficientizare a activităţii de management educaţional 

19. Managerul şcolar între administraţie, management şi leadership 

20. Politicile educaţionale în contextul procesului de reformare a sistemelor de învăţământ 

21. Tradiţie versus modernitate în managementul educaţional 

22. Direcţii de evoluţie a sistemului de învăţământ românesc 

23. Noi politici educaţionale în formarea cadrelor didactice 

24. Impactul sistemelor alternative de instruire 

25. Particularităţi ale schimbărilor educaţionale româneşti 

26. Schimbarea educaţională între paradigma tradiţionalistă şi cea postmodernă 

27. Strategii de promovare a schimbării la nivelul şcolii. Particularităţi pentru învăţământul 

gimnazial/liceal/universitar 

28. Perspective de abordare a procesului de schimbare educaţională 

29. Schimbări de paradigmă în managementul educaţional 

30. Educaţia pentru schimbare – necesitate a învăţământului românesc actual 

31. Managerul şcolar în contextul schimbării educaţionale actuale 

32. Curente în evoluţia managementului educaţional. Abordare comparativă 

33. Diagnoza şi planificarea schimbărilor în şcoală – necesitate a dezvoltării durabile in educaţie 

34. Impactul schimbărilor din educaţie asupra culturii organizaţionale a şcolii 

35. Direcţii ale schimbării în managementul educaţional. Contextualizare românească 

36. Profesionalizarea activităţii manageriale din perspectiva schimbării educaţionale 

37. Modalităţi de promovare a schimbării la nivelul organizaţiei şcolare 

38. Atitudinea faţă de schimbare a cadrelor didactice 

39. Schimbări actuale în managementul educaţional 

40. Modalităţi de dezvoltare a resursei umane în domeniul educaţional 

41. Importanţa planurilor individuale de carieră în dezvoltarea organizaţiei şcolare 

42. Leadership în educaţie 

43. Managementul resurselor umane în organizaţia şcolară 
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44. Optimizarea comunicării eficiente cu partenerii educationali 

45. Impactul stilurilor de conducere asupra organizaţiei şcolare 

46. Rolul tehnologiei informaţiei în realizarea comunicării organizaţionale 

47. Succesul managerial 

48. Strategii de dezvoltare a organizaţiei şcolare 

49. Managementul comunicării în organizaţia şcolară 

50. Strategii de eficientizare a comunicării organizaţionale 

51. Rolul managerului educaţional în optimizarea comunicării în organizaţia şcolară 

52. Comunicarea – premisă a eficienţei şi eficacităţii organizaţionale 

53. Comunicarea interpersonală şi comunicarea managerială 

54. Stiluri de conducere şi comunicare - tendinţe actuale în formarea managerilor 

55. Blocaje în comunicarea organizaţională 

56. Rolul comunicării în optimizarea climatului organizaţional 

57. Relaţia stil managerial – stil de comunicare în managementul organizaţiei şcolare 

58. Perspective de abordare a comunicării în organizaţia şcolară 

59. Stiluri manageriale de intervenţie la nivelul şcolii în situaţii de criză educaţională 

60. Forme de manifestare a creativităţii manageriale în învăţământul preuniversitar 

61. Negocierea şi rezolvarea conflictelor în organizaţia şcolară 

62. Strategii de rezolvare a situaţiilor de criză educaţională 

63. Creativitatea managerială - cerinţă a managementului educaţional modern 

64. Personalitatea profesorului manager 

65. Tradiţional şi modern în intervenţia managerială la nivelul organizaţiei şcolare 

66. Modalităţi de abordare a conflictelor în organizaţia şcolară 

67. Perspective de abordare a creativităţii manageriale 

68. Personalitatea cadrului didactic din perspectiva creativităţii manageriale 

69. Modalităţi de creştere a eficienței programelor de dezvoltare profesională 

70. Strategii de eficientizare a programelor de dezvoltare profesională 

71. Dezvoltarea resursei umane prin programe de dezvoltare profesională 

72. Tradiţional şi modern în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea programelor de dezvoltare 

personală 

73. Managementul programelor de dezvoltare profesională 

74. Dezvoltarea profesională – cerinţă a managementului educaţional modern 

75. Direcţii ale dezvoltării profesionale în contextul managementului strategic în educaţie 

76. Etica profesiunii didactice – între principii şi creativitate 

77. Democraţie educaţională în România contemporană 

78. Intervenţia managerială în conflictul profesional 

79. Aspecte filosofice şi pedagogice ale responsabilităţii didactice 

80. Practica educaţională între diversitate etică şi unitate deontologică 

81. Autoritate şi libertate în pedagogia modernă 

82. Direcţii noi în etica şi deontologia pedagogică 

83. Aspecte specifice culturii organizaţionale a şcolii 

84. Analiza climatului socio-profesional: studiu de caz pe o organizaţie şcolară 

85. Demersuri de analiză şi de optimizare a climatului organizaţional al școlii 

86. Strategii de dezvoltare a identităţii organizaţiei şcolare 

87. Comportamente contraproductive în organizaţiile şcolare 

88. Managementul conflictelor în organizaţiile şcolare: modalităţi de evaluare şi intervenţie 

89. Climatul organizaţional al școlii şi implicaţiile sale psihologice 

90. Satisfacţie şi motivaţie profesională la cadrele didactice 

91. Evaluarea performanţelor resurselor umane în organizaţiile educaţionale 

92. Strategii de motivare a resurselor umane în organizaţiile educaţionale 
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93. Lider si lidership eficient în organizaţiile şcolare 

94. Căi de evaluare şi de creştere a satisfacţiei profesionale la cadrele didactice 

95. Managementul carierei în organizaţiile şcolare 

96. Strategii de marketing în organizația școlară 

97. Aspecte  specifice  fenomenelor  de   voce  și tăcere organizațională: studiu de caz pe o 

organizaţie şcolară 

98. Atitudinile faţă de muncă şi satisfacţia profesională la cadrele didactice 

99. Aspecte privind stresul profesional şi implicaţiile lui la cadrele didactice 

100. Demersuri de analiză şi eficientizare a stilurilor de conducere în organizaţiile şcolare 

101. Strategii de dezvoltare a resurselor umane în organizaţiile educaţionale 

102. Stiluri decizionale şi performanţă organizaţională (cu aplicaţie la organizaţia şcolară) 

103. Direcţii de dezvoltare profesională a resurselor umane în organizaţiile şcolare 

104. Dezvoltarea organizaţiei şcolare prin politici şi strategii de marketing educaţional 

105. Aspecte comparative privind eficienţa practicilor de marketing educaţional în organizațiile 

şcolare 


