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Titlul temei
Particularităţile procesului decizional în cultura de afaceri….(germană,
japoneză,americană,….)
Comportament organizaţional şi managerial în firma (turism, servicii, comerţ)…..
Formarea unei echipe de muncă performante
Formarea profesională: fundament al dezvoltării carierei
Implementarea conceptului de CSR la nivelul organizaţiei moderne. Studiu de caz
la……………………………………..
Studiul leadershipului la firma/organizaţia…………….
Motivaţia şi satisfacţia în muncă la firma…………..
Analiza relaţiilor interumane la SC….
Strategii şi politici de recrutare şi selecţie a resursei umane. Studiu de caz la…..
Modele culturale organizaţionale. Studiu de caz la SC....
Studiul comunicării interne/externe la firma …….
Analiza strategică a sectorului turistic în ţara………………….
Promovarea produsului turistic. Studiu de caz………………….
Studiu comparativ asupra ofertei turistice (pe forme de turism sau pe ţări)
Analizele SWOT şi PEST în evaluarea mediului extern al firmei de turism.
Perfecţionarea structurii organizatorice
Rolul funcţiei de planificare în managementul modern
Implementarea funcţiei de control în organizaţia……….
Cercetarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor în cazul unui hotel/restaurant/agenţie de
turism
Cercetarea comportamentului consumatorilor de…………. (servicii, servicii turistice)
Perfecţionarea managementului organizaţiei publice…………….
Abordări ale procesului decizional în managementul organizaţiei publice…..
Rolul parteneriatelor în managementul public
Managementul resurselor umane în administraţia publică. Studiu de caz la……
Analiza climatului organizaţional în organizaţia/instituţia publică…..
Studiul diverselor variabile ale comportamentului organizaţional în instituţia publică
(cultura, atitudinea faţă de muncă, motivaţia, comunicarea, comportamente
contraproductive, stress,…)

Data, 01.10.2015

Observaţie: Studenţii pot propune propriile teme de cercetare care se vor accepta spre
coordonare în funcţie de încadrarea lor în disciplinele predate de îndrumător, literatura de
specialitate disponibilă şi posibilitatea aplicării practice.
Contact: e-mail: florinisac72@yahoo.com ; florin.isac@uav.ro
Consultaţii: Decanat Facultatea de Ştiinţe Economice: Marţi 10-12, pe bază de
programare prealabilă

