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Disciplina 1: Managementul resurselor umane 
Denumirea temei propuse  

1. Tendinţe în activitatea de recrutare, selecţie şi încadrare a resurselor umane. Studiu de caz la 
SC.......... 

2. Aspecte ale organizării activităţii de management a resurselor umane la SC……. 
3. Aspecte ale procesului de pregătire şi integrare profesională a resurselor umane la SC………… 
4. Studiu comparativ: motivatia, comportamentul si satisfactia personalului in cadrul firmelor din 

Romania. Studiu de caz la ................................... 
5. Consideraţii privind cultura organizationala. Studiu de caz la S.C............ 
6. Managementul carierei în cadrul organizaţiilor. Studiu de caz la S.C........ 
7. Impactul motivării personalului asupra caracteristicilor şi funcţionalităţii sistemului managerial 

al firmei. Studiu de caz la S.C........ 
8. Recompensarea angajaţilor – instrument de bază în influenţarea eficienţei activităţii firmelor. 

Studiu de caz la S.C........ 
9. Particularităţi ale procesului de evaluare a performanţelor angajaţilor la Societatea 

comercială………. 
10. Impactul culturii organizationale asupra procesului de integrare profesionala. Studiu de caz la 

S.C................ 
11. Creşterea eficienţei managementului firmei prin perfecţionarea funcţiunii de resurse umane. 

Studiu de caz la S.C................ 
12. Trăsături definitorii ale comportamentului managerial la SC…….. 
13. Particularităţi ale activităţii de management a resurselor umane. Studiu de caz la SC….. 
14. Managementul relaţiei cu sindicatele. Studiu de caz la SC..... 
15. Aspecte privind motivaţia şi performanţa în cadrul organizaţiilor. Studiu de caz la......... 
16. Particularităţi ale activităţii de recrutare şi selecţie. Studiu de caz la……….. 

 
Disciplina 2: Management internaţional 
Denumirea temei propuse  

17. Managementul internaţional al resurselor umane. Studiu de caz la.......... 
 
Disciplina 3: Management comparat 
Denumirea temei propuse  

18. Particularităţi ale activităţii de management în tările europene. Cazuri de succes. 
19. Influenta factorilor culturali asupra managementului in diferite contexte naţionale şi culturale 

(S.U.A, Japonia, Europa, etc.) – abordari comparative. Cazuri de succes. 
20. Particularităţi ale activităţii de management a resurselor umane în diferite contexte naţionale 

şi culturale. Studii aplicative. 
 
Disciplina 4: Managementul proiectelor 



Denumirea temei propuse  
21. Aspecte privind elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare externă. Studiu aplicativ. 

 
 
 
 
 Director Departament, Titular, 
conf. univ. dr. Dorin Coita  conf. univ. dr. Maria-Madela Abrudan 
  

 


