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Disciplina - Management
Analiza funcțiunii comerciale la SC…
Analiza structurii organizatorice la SC …
Analiza functiunii de personal / Analiza resurselor umane la SC (Studiu da caz – domeniul
la alegere: comert / productie / turism / servicii bancare etc).
Etică si responsabilitate sociala/ Responsabilitatea sociala corporatisa între comportament
etic şi sursa de profit / Implementarea conceptului de CSR la nivelul organizațiilor moderne
/ Analiza gradului de dezvoltare a CSR în …
Leadership-ul la SC… (Se poate alege domeniul producţie / comerţ / turism / servicii etc.) /
sau / Analiza surselor puterii managerilor sau Profilul managerului de succes în era
cunoaşterii.
Motivarea personalului la SC …. (Studiu da caz – domeniul la alegere: comert / productie /
turism / servicii bancare etc).

Disciplina - Managementul serviciilor
1. Evaluarea satisfacţia clienţilor (domeniul la alegere turism /sanatate /educatie / productie
etc.).
2. Diversificarea ofertei de servicii (Studiu de caz – domeniul la alegere: turism / sanatate /
educatie / servicii bancare etc).
3. Imbunătăţirea calităţii serviciilor la hotelul / banca … (la alegere din domeniul seviciilor).
4. Managementul vânzărilor în industria hotelieră / bancara / financiare etc (domeniul servicii).
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6.
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Disciplina - Informatică managerială
Analiza / Dezvoltarea / Implementarea unui sistem informatic. Studiu de caz la…..
Impactul noilor tehnologii informaţionale asupra serviciilor firmei / băncii / staţiunii
turistice etc.
Impactul comerțului online asupra performanţelor organizațiilor.
Particularităţi ale ofertei bancare / turistice etc.( firma, domeniu la alegere) în era
Internetului.

Disciplina – Managementul proiectelor
9. Managementul proiectelor cu finanţare externă. Elaborarea proiectelor în cadrul …… (se
alege tipul programului prin consultarea cu cadrul didactic îndrumator)

Prof.univ.dr. Constantin Teleșpan
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Strategii de marketing internațional utilizate de S.C....
Studiu privind tranzactiile de leasing la S.C. ....
Optimizarea cererii de bunuri de consum la S.C. ...
Analiza activitatii comerciale la S.C.
Metode și tehnici de culegere a informațiilor utilizate de S.C. ...
Conf.univ.dr. George Bălan

Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului românesc
Analiza mediului extern la S.C... în vederea îmbunatăţirii performanţelor organizaţionale
Agroturismul in Europa si in Romania - analiza SWOT
Analiza raportului dintre oferta si cererea turistica în zona….
Calitatea serviciilor şi satisfacţia clienţilor în industria hoteliereă
Calitatea serviciilor in turism. Studiu de caz privind evaluarea calității serviciilor în cadrul
S.C…
7. Studiu privind resursele turistice ale judeţului.....
8. Analiza mediului concurenţial şi măsuri pentru îmbunătăţirea mediului competitiv.Studiu de
caz
9. Modernizarea si diversificarea produselor la agentia de turism.Studiu de caz
10. Fundamentarea şi implementarea programului de investiţii la S.C….
1.
2.
3.
4.
5.
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Conf.univ.dr. Alina Ciuhureanu
6. Contabilitatea imobilizărilor. Studiu de caz la .....
7. Contabilitatea mărfurilor. Studiu de caz la .......
8. Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale şi produse. Studiu de caz la .......
9. Contabilitatea salariilor datorate personalului şi a datoriilor asimilate. Studiu de caz la .....
10. Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie. Studiu de caz la .........
11. Contabilitatea şi analiza datoriilor pe termen scurt. Studiu de caz la ......
12. Contabilitatea creanţelor şi datoriilor comerciale. Studiu de caz la ........
13. Contabilitatea impozitelor şi taxelor. Studiu de caz la ...........
14. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatului. Studiu de caz la ..........
15. Analiza poziţiei financiare. Studiu de caz la......
16. Analiza performanţelor financiare. Studiu de caz la......
Notă: În funcţie de solicitările studenţilor, temele de licenţă pot fi modificate.
Conf.univ.dr. Alexandru Hampu
1. Modalităţi de creştere a performanţelor investiţionale la S.C. …. folosind metodele
statistico-probabiliste.
2. Modalităţi de creştere a performanţelor economice la S.C. … folosind metodele
de optimizare matematică (reoptimizare şi parametrizare).
3. Modalităţi de creştere a performanţelor economice la S.C. … folosind metoda
Problemei de transport.
4. Aplicaţii ale econometriei în previzionarea evoluţiei indicatorilor economici la S.C…
5. Studiu statistic privind evoluţia performanţelor economice la S.C…………
şi analiza indicatorilor statistici
6. Studiu statistic privind evolutia investitiilor in pregatirea forţei de muncă la S.C…………

7. Utilizarea metodelor statistico-matematice pentru fundamentarea strategiei de dezvoltare a
S.C….
8. Studiu statistic privind relaţia investiţii-cifră de afaceri la SC…..
9. Aplicaţii ale teoriei deciziei în managementul SC .............
10. Studiu privind relaţia cauză-efect în vânzările produselor proprii la SC...în perioada .......
folosind modele econometrice.
Conf.univ.dr. Elena Sima
1. Aspecte privind managementul activităţii de întreţinere şi reparaţii la S.C….
2. Organizarea procesului de producţie la S. C….
3. Analiza desfacerii producţiei la S. C....
4. Aspecte privind aprovizionarea cu materii prime la S.C....
5. Fiabilitatea mijloacelor de producţie şi a factorului uman la S.C....
6. Evaluarea şi selecţia furnizorilor la S.C....
7. Gestiunea stocurilor la S.C....
8. Diagnosticul operaţional la S.C....
9. Normele de muncă şi productivitatea muncii la S.C....
10. Satisfacţia clienţilor utilizatori ai firmei de transport marfă/persoane S.C....
Lect.univ.dr. Liana Marcu
1. Studiu privind îmbunatatirea calitatii serviciilor în organizatia........
2. Implementarea unui sistem de management al calitatii în conformitate cu standardul SR EN
ISO 9001:2001 în organizatia...........
3. Studiu privind costurile non-calitatii în organizatia
4. Studiu privind cerințele referitoare la calitatea serviciilor în organizatia
5. Organizarea în managementul proiectelor – studiu de caz
6. Tehnici si instrumente utilizate în managementul proiectelor – studiu de ca
7. Managementul serviciilor în turism – studiu de caz
8. Managementul calitatii totale cu aplicatie in serviciile bancare
9. Analiza managementului calitatii in cadrul …………..
10. Auditul calitatii in ………….

Lector univ.dr. Popa Daniela
1. Contabilitatea acreditivul bancar şi rolul său asigurator în derularea plăţilor. Studiu de caz
la societatea X
2. Contabilitatea operaţiunilor de leasing. Studiu de caz la societatea X
3. Contabilitatea fuziunilor. Studiu de caz la societatea X
4. Comparaţie între leasingul financiar şi creditul bancar. Studiu de caz SC …
5. Contabilitatea rezultatului şi a impozitului pe profit. Studiu de caz la societatea X
6. Contabilitatea diferenţelor de curs valutar. Studiu de caz la societatea X
7. Auditul situaţilor financiare. Studiu de caz la societatea X
8. Gestiunea activităţii de planificare financiară şi instrumentele de planificare financiară la
societatea X
9. Contabilitatea depozitelor clientelei bancare. Studiu de caz la societatea X
10. Controlul și auditul operaţiunilor specifice gestiunii resurselor umane şi salarizării la
societatea X
11. Controlul operaţiunilor privind aşezarea, urmărirea şi perceperea taxei pe valoarea adăugată
la societatea X.

12. Organizarea şi exercitarea auditului intern la ….. (o instituţie publică)
13. Situaţiile financiare consolidate si contabilitatea investiţiilor în filiale. Studiu de caz la
societatea X
14. Managementul și analiza eficienţei gestiunii economico-financiare în cadrul firmei. Studiu
de caz la societatea X
Notă: Studenţii pot propune şi alte subiecte pentru tema lucrării de licenţă, neincluse în lista de
mai jos.
Lect.univ.dr. Elida Todăriță
1. Managementul comunicării în situaţii de criză. Gestionarea şi ieşirea din situaţia de criză.
Studiu de caz la ……. .
2. Efectele crizei de imagine. Studiu de caz la ……. .
3. Comunicarea internă, instrument eficient de construire şi menţinere a culturii
organizaţionale.
4. Eficientizarea comunicării externe prin identificarea dificultăţilor de comunicare şi găsire de
soluţii viabile. Studiu de caz la ……. .
5. Comunicarea externă. Efectele mass-media asupra eficienţei organizaţionale. Studiu de caz
la ………..
6. Metode de analiză şi evaluare a performanţei angajaţilor în cadrul ….. .
7. Metode şi practici utilizate în recrutarea şi selecţia angajaţilor de către ...... .
8. Tehnici şi tactici utilizate în negoicierea afacerilor. Studiu de caz la ……. .
9. Profilul negociatorului de succes. Studiu de caz la ……. .
10. Etică şi deontologie în departmentul de relaţii publice. Studiu de caz la ….. .
Lect.univ.dr. Diana Ranf
1. Studiu privind analiza factorilor cu influenţă asupra comunicării în context internaţional;
2. Procesul de negociere al S.C. ….. în context internaţional;
3. Analiza particularităţii negociatorului în negocierea internaţională;
4. Analiză comparativă privind tendinţele antreprenoriale în rândul tinerilor;
5. Managementul strategic al unei firme. Studiu de caz la S.C. ….;
6. Plan de afaceri pentru înfiinţarea unui IMM;
7. Tendinţe şi direcţii de dezvoltare a IMM-urilor din domeniul serviciilor;
8. Managementul schimbării prin antreprenoriat;
9. Gestiunea şi evaluarea riscului în cadrul IMM-urilor;
10. Elaborarea strategiei de produs. Studiu de caz la S.C. …. .

