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a lucrării de diplomă  
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prenumele 
studentului 
coordonat 

Specializarea/ 
Forma de 

învăţământ 

Iunie 2012 
1.  Calitatea – principalul factor de 

competitivitate în contextul globalizării 
afacerilor  

  

2.  Abordarea sistemului de management al 
calităţii din perspectiva standardelor din 
seria ISO 9000 

  

3.  Resursa umană – principala resursă a 
sistemului de management al calităţii  

  

4.  Sistemul informaţional al calităţii   

5.  Indicatori de performanţă privind 
capabilitatea unei organizaţii de a oferi 
calitate 

  

6.  Kaizen – metoda îmbunătăţirii continue   

7.  Six Sigma - calea spre 0 defecte   

8.  Sistemul de management al calităţii din 
firma _________________ 

  

9.  Modelul de excelenta EFQM   

10   Operaţionalizarea principiului 
îmbunătăţirii continue în cadrul firmei 
______________ 

  

11.  Cultura calităţii – softul unei organizaţii 
orientate spre client 

  

12   Studiu comparat privind calitatea   
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serviciilor medicale publice şi private 
din Oradea 

13   Măsurarea gradului de satisfacţie a 
clientului de pe piaţa serviciilor bancare 
din Oradea 

  

14   Standardul ISO 9001/2008 şi importanţa 
sa creşterea competitivităţii 
organizaţiilor 

  

15   Metode şi instrumente specifice 
managementului calităţii 

  

16   Funcţiile managementului calităţii   
17   Principalele caracteristici de calitate ale 

servicului oferit de o instituţie de 
învăţământ superior. Studiu comparat __  

  

18   Leadershipul procalitate şi implicaţiile 
sale în cadrul unei organizaţii. 

  

19   Metode de stimulare a creativităţii 
angajaţilor în vederea generării 
sugestiilor de îmbunătăţire 

  

20   Factorii care influenţează capabilitatea 
unei organizaţii de a oferi calitate. 
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