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TEMATICA ORIENTATIVĂ A LUCRĂRILOR DE DISERTAŢIE
MANAGEMENTUL ŞI MARKETINGUL ORGANIZAŢIEI

Prof.univ.dr. Doiniţa Ciocîrlan
1. Cultură, economie, management – interdependențe contemporane. Studiu de caz....
2. Redefinirea rolului managementului în actuala conjunctură economică mondială.
3. Particularităţi şi sferă de cuprindere ale organizării structurale şi procesuale la nivel organizaţional în
economia cunoaşterii. Studiu de caz......
4. Analiza influenţei stilului de management asupra performanţelor economico-financiare ale
organizaţiei. Studiu de caz......
5. Rolul leaderului în procesul de management.
6. Managementul strategic al firmei în situaţii de criză. Strategii combinate.
7. Strategia de creştere a competitivităţii. Studiu de caz ......
8. Fundamentarea strategiei de dezvoltare. Studiu de caz ......
9. Raţionalizarea poziţiei strategice a societăţii comerciale.
10. Strategia concurenţială – factor de creştere a competitivităţii firmei. Studiu de caz......
Prof.univ.dr. Ionuţ Pandelică
1.

Abordări ale factorului uman în strategia de dezvoltare a IMM-urilor

2.

Studiu comparativ al pilotajului carierei în ţări din Uniunea Europeană şi România

3.

Protecţia socială a şomerilor şi a persoanelor cu handicap din România

4.

Recrutarea şi selecţia resurselor umane la S.C….

5.

Studiul culturii organizaţionale şi comportament organizaţional în cadrul ….

6.

Efectele fluxurilor de imigrare asupra pieţei muncii

7.

Organizarea structurală a firmei ……. Propunerea unor strategii şi politici de resurse umane.

8.

Strategii de training şi dezvoltare a resurselor umane la SC…..

9.

Schimbarea organizaţională şi resurse umane

10. Rolul şi activitatea resurselor umane la SC …...
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Prof.univ.dr. Theodor-Valentin Purcărea
1.

Managementul brandului şi al liniilor de produs, element cheie al strategiei de produs. Cazul...

2.

Managementul brandului în contextul redefinirii managementului performanţei. Cazul...

3.

Provocări pentru brandul corporatist. Cazul…

4.

Branding via managementul relaţiei cu clientul. Cazul...

5.

Rolul brandingului în managementul valorii. Cazul...

6.

Integrarea managementului cererii şi al ofertei de-a lungul “ întreprinderii extinse”. Cazul…

7.

Extinderea lanţurilor ofertei totale dincolo de frontierele furnizorului şi ale clientului. Cazul…

8.

Cadrul valorii clientului şi dimensiunile cheie ale scenariului client-furnizor. Cazul…

9.

Complexitatea afacerii SCM şi efectele abordării adecvate. Cazul…

10. Logistica şi inovare în noul mediu provocator. Cazul…
Conf.univ.dr. Iliuţă Costel Negricea
1.

Planificarea activităţilor de marketing electronic la S.C. ...

2.

Strategia de marketing online a S.C. ...

3.

Particularităţile mixului de marketing online în cadrul S.C. ...

4.

Analiza instrumentelor şi proceselor de marketing online folosite în activitatea S.C. ...

5.

Elaborarea mixului de comunicare online la S.C. ...

6.

Elaborarea unei campanii de marketing online pentru organizaţia / produsul / serviciul …

7.

Elaborarea strategiei de distribuţie online la S.C. ...

8.

Dezvoltarea campaniei de e-mail marketing la S.C. ...

9.

Program de marketing privind lansarea online a produsului / serviciului …

10. Organizarea activităţii de marketing online în cadrul S.C. ...
Conf.univ.dr. Oana Preda
1.

Planificarea strategică de marketing pe exemplul...

2.

Managementul strategiilor de produs şi de marcă în cadrul firmei...

3.

Managementul strategiilor de preţ la nivelul companiei...

4.

Managementul activităţilor promoţionale utilizate de către compania....

5.

Managementul activităţilor de fidelizare a clienţilor din cadrul companiei...

6.

Modalităţi de pătrundere a firmei.....pe piaţa din.....

7.

Politica de produs în marketingul internaţional pe exemplul....

8.

Politica de preţ în marketingul internaţional pe exemplul....

9.

Politica de promovare în marketingul internaţional pe exemplul....
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10. Politica de distribuţie în marketingul internaţional pe exemplul....
Lect.univ.dr. Dana Georgiana Surdu-Niţu
1.

Specificităţi ale negocierii interculturale;

2.

Negocierea tranzacţiei de export – import. Studiu de caz;

3.

Comunicare şi negociere în afaceri. Studiu de caz;

4.

Strategii, tactici şi tehnici folosite în negocierea tranzacţiilor internaţionale;

5.

Rolul culturii în mediul internaţional de afaceri;

6.

Negocierea internaţională şi uzanţele de protocol;

7.

Managementul procesului de negociere. Studiu de caz;

8.

Diversitatea culturală în economia globală;

9.

Tipuri de parteneri întâlniţi în activitatea de negociere. Studiu ce caz;

10. Analiza procesului de negociere desfăşurat de societatea ... cu ... . Studiu de caz.
NOTĂ: Tema lucrării se va stabilii în coordonare cu profesorul îndrumător. Temele prezentate mai sus sunt orientative, în funcție
de problematica supusă atenţiei în cadrul organizaţiei existând posibilitatea abordării şi a altor teme. Pentru cadrele didactice
care sunt menţionate în lista domeniilor de cercetare ştiinţifică (în calitate de coordonatori ştiinţifici în cadrul programului de
studii universitare de masterat „MANAGEMENTUL ŞI MARKETINGUL ORGANIZAŢIEI”) şi nu sunt prezente cu tematică
orientativă, se pot alege teme în directă coordonare cu acestea.
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