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DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT ŞI MARKETING 
 

LISTA ORIENTATIVĂ TEMELOR PROPUSE  
Pentru coordonarea 

LUCRǍRILOR DE LICENŢĂ / LUCRǍRILOR DE DIZERTAŢIE 
An universitar 2012-2013 

 
TEME PENTRU LUCRǍRI DE DIZERTAŢIE 
Discipline: Organizarea activităţii de marketing, Metode şi tehnici de cercetare de marketing, Cercetări 
aprofundate de marketing 

Nr. 
crt. 

Titlul orientativ / tema orientativă a lucrării 
de diplomă  

Numele şi prenumele 
studentului coordonat 

Specializarea/ 
Forma de 

învăţământ 
1.  Posibilităţi de îmbunătăţire a organizării 

activităţilor de marketing la…(firmă, 
organizaţie nonprofit,instituţie de învăţământ, 
instituţie publică) 

  

2.  Posibilităţi de îmbunătăţire a cercetărilor de 
marketing la…(firmă, organizaţie 
nonprofit,instituţie de învăţământ, instituţie 
publică) 

  

3.  Cercetări aprofundate de marketing în 
domeniul1… 

  

4.  Perfecționarea metodologiei de cercetare de 
marketing prin utilizarea … 

  

Cadru didactic titular coordonator: 
Conf. univ. dr. Dorin Cristian COITA 
 
Înscrierea la lucrarea de licenţă/ absolvire sub coordonarea conf. univ. dr. Dorin Cristian COITA se face în doi 
paşi: 

1. Studentul solicitant trimite pe adresa de email a coordonatorului, dcoita@uoradea.ro, o solicitare de 
luare în evidenţă pentru înscriere. Solicitarea va conţine: 

a. tema aleasă; 

                                         
1 Un domeniu de studiu poate fi: A. un domeniu al comportamentului oamenilor (bani, mâncare, învăţare, 

muncă, sănătate, sport, relaţii între oameni,  voluntariat); B. un domeniu al industriei/ pieţei, C. un produs sau un 

serviciu, domenii dintre cele studiate în cadrul disciplinei Metode şi tehnici de cercetare în marketing din anul I, 

semestrul II.  
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b. un CV al studentului solicitant în care vor fi menţionate datele de contact ale studentului şi 
eventuale alte aspecte care să demonstreze o legătură rezonabilă a studentului cu tema lucrării 
şi cu studiul de caz. 

2. Coordonatorul confirmă dacă îl îndrumă sau nu şi îi comunică acest lucru studentului solicitant. 
Eventual, coordonatorul îl poate convoca pe studentul solicitant la o discuţie pe marginea temei alese şi 
a procesului de realizare a lucrării.  
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