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Disciplina 1: Strategii şi politici de resurse umane  
 
Denumirea temei propuse  

1. Abordări moderne ale analizei şi descrierii postului în managementul resurselor umane. Studiu 
aplicativ la…….. 

2. Managementul recompenselor – o provocare complexă pentru companiile multinaţionale. Studiu 
de caz la ..... 

3. Recrutarea şi selecţia resurselor umane şi organizaţiile în sec. XXI. Studiu de caz…… 
4. Creşterea obiectivităţii evaluării performanţelor profesionale – o condiţie esenţială pentru 

aplicarea unei politici eficiente de managementului resurselor umane. Studiu aplicativ la…. 
5. Abordări moderne ale activităţii de management a resurselor umane în organizaţiile secolului. 

XXI. Studiu aplicativ la ..... 
6. Aspecte privind managementul resurselor umane în sistemul bancar. Studiu aplicativ la…. 
7. Impactul motivării resurselor umane asupra caracteristicilor şi funcţionalităţii sistemului 

managerial al organizaţiei. Studiu aplicativ la…….. 
8. Aspecte privind pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei. Studiu aplicativ la…….. 
9. Studiu privind nivelul de interes al liceeniilor şi studenţilor pentru programele de orientare în carieră şi 

programele de dezvoltare personală 
10. Studiu privind legătura dintre competenţele la nivel de angajat şi realizările economice ale societăţii 
11. Studiu privind principalele meserii necesare pe piaţa muncii din Bihor (aplicat la nivel de firme) 
12. Echitate şi discriminare în Managementul resurselor umane 

 
Disciplina 2:  Comportament organizaţional 
 
Denumirea temei propuse  

13. Cultura organizaţională şi etica în managementul afacerilor. Studiu de caz la ..... 
14. Dimensiunile culturale ale managementului. Cazuri de succes. 
15. Impactul culturii organizaţionale asupra performanţelor organizaţiei. Studiu de caz la ..... 
16. Cultura organizaţională şi performanţele întreprinderii. Cazuri de succes.  
17.  Organizaţiile şi managerii Mileniului III 
18. Impactul structurii organizaţionale asupra rezultatelor companiei în domeniile majore ale economiei. 

Studiu aplicativ 
 
Disciplina 3:  Elaborarea şi implementarea proiectelor  
 
Denumirea temei propuse  



19. Aspecte privind elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare externă/internă. Studiu 
aplicativ. 

20. Managementul proiectelor la SC Celestica SRL 
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