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CRT.
1.

ÎNDRUMĂTOR
ŞTIINŢIFIC
Conf. univ. dr.
Adam FLEŞERIU

DISCIPLINA/DENUMIREA TEMEI
MANAGEMENT HOTELIER
Managementul cazării turistice cu referire la....................................................
Managementul alimentaţiei publice cu aplicaţie la...........................................
Compartimentele operative ale hotelului..........................................................
Studiul serviciilor suplimentare cu referire la hotelul.......................................
Studiu privind elaborarea şi fundamentarea programelor de activitate cu aplicaţie la hotelul................................
Studiu privind activitatea de turism în zona.........cu referire la........................
Compartimentele ajutătoare ale hotelului.........................................................
Servirea preparatelor şi băuturilor în spaţiile de cazare cu referire la hotelul................................................
Promovarea şi comercializarea serviciilor de cazare cu referire la.....................
Promovarea şi comercializarea preparatelor culinare şi a băuturilor la..............
MANAGEMENTUL AGENŢIEI DE TURISM
Studiu privind activitatea agenţiilor de turism din România
Studiu privind înfiinţarea şi organizarea unei agenţii de turism cu referire la ..................................................
Studiul activităţii de ticketing cu referire la agenţia de turism.......................
Studiu privind activitatea de incoming cu referire la agenţia de turism.........
Studiu privind activitatea de outgoing cu referire la agenţia de turism..........
Studiu privind crearea şi comercializarea produselor turistice în cadrul agenţiei de turism...................................
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2.

3.

Lector univ. dr.
Daniela RUS

Conf. univ. dr.
Adrian POCOL

Studiu privind promovarea şi comercializarea produselor turistice cu referire la agenţia de turism......................
Studiu privind oferta turistică a agenţiilor de turism din municipiul Cluj-Napoca
Analiza activităţii agenţiilor de turism din municipiul Cluj-Napoca
Personalul şi organizarea muncii în cadrul agenţiei de turism........................
MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DIN COMERŢ
Particularităţi ale funcţiunilor firmei de comerţ cu aplicaţie la S.C. .................................
Managementul activităţii de comercializare la S.C. .........................................................
Strategii economice utilizate în cadrul firmei de comerţ cu aplicaţie la S.C. ..................
Aplicarea managementului prin obiective la S.C. ............................................................
Aplicarea managementului prin produs la S.C. .............................................................
MANAGEMENTUL AFACERILOR. TEHNICI DE NEGOCIERE
Inovaţia şi sistemul antreprenorial
Studiul conducerii antreprenoriale şi antreprenoriatul din România
Definirea unui model de personalitate antreprenorială
Management şi Leadership - abordare comparată.
Studiul critic al managementului la banca..../SC...../instituţia publică..........................
Studiu comparat al tehnicilor de negociere
Tehnicile negocierii integrative
Etica managerială şi negocierea conflictelor
Studiul raporturilor dintre comunicare şi negociere în management
Analiza diagnostic a negocierii contractelor la (firma, banca, instituţia etc.)
Managementul şi cultura organizaţională la (firma, banca, instituţia etc.)
PROMOVAREA VÂNZĂRILOR. MARKETING RELAŢIONAL
Forţa de vânzare la ……………………………………………………..
Organizarea forţei de vânzare la ………………………………………
Recrutarea, evaluarea şi selecţia vânzătorilor la ……………………….
Structura forţei de vânzare la ………………………………………….
Motivarea reprezentanţilor la …………………………………………
Gestiunea punctului de vânzare. Studiu de caz la ……………………
Organizarea suprafeţei de vânzare la …………………………………
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4.

Lector univ. dr.
Letiţia ISTRATE

Gestionarea suprafeţei de vânzare la …………………………………..
Promovarea vânzărilor la ……………………………………………..
Promovarea produselor bancare la ……………………………………
Elaborarea unei strategii promoţionale la ……………………………..
Utilizarea mijloacelor promoţionale la ………………………………...
Promovarea – mijloc de comunicare. Studiu de caz la ………………..
Rolul campaniilor promoţionale în marketing. Studiu de caz la ……….
Marketingul direct. Studiu de caz la ……………………………………
MARKETING STRATEGIC
Analiza macromediului şi a micromediului de piaţă al firmei..........................
Analiza clienţilor firmei....................................................................................
Analiza concurenţilor firmei.............................................................................
Studiu privind mixul de marketing al firmei...................................................
Studiu privind strategiile de marketing adoptate de firma................................
Planificarea strategică a activităţii cu referire la..............................................
Elaborarea planului de marketing la................................................................
Elaborarea strategiei de marketing la................................................................
Organizarea strategică de marketing în cadrul.................................................
Controlul de marketing strategic la..................................................................
MARKETINGUL DESTINAŢIILOR TURISTICE
Politici şi strategii de marketing aplicate în marketingul turistic. Studiu de caz...
Politici şi strategii de produs în cadrul firmelor de turism. Studiu de caz...
Strategii şi tehnici de promovare a produselor turistice. Studiu de caz...
Utilizarea Internetului ca mediu promoţional în turism. Studiu de caz...
Relaţiile publice şi rolul lor în turism. Studiu de caz...
Strategii şi politici de marketing în cazul produsului turistic
Strategii şi politici de marketing în cazul clubului de turism
Evaluarea imaginii unei destinaţii turistice internaţionale. Studiu de caz...
Planul de marketing pentru lansarea unui produs turistic nou. Studiu de caz...
Poziţionarea şi brandingul unei destinaţii turistice. Studiu de caz...
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5.

Conf. univ. dr.
Corina RUSU

MANAGEMENTUL VÂNZĂRILOR
Particularităţi în managementul vânzărilor la SC.......................................................
Analiza vânzărilor la SC............................................................................................
Strategii de vânzări în cadrul SC...............................................................................
Fidelizarea clienţilor – studiu de caz la SC...............................................................
Studiul ocupaţiilor specifice domeniului comercial
Analiza pieţei FMCG în România/ Cluj etc. ............................................................
Elaborarea strategiilor de distribuţie la SC...............................................................
Căi de eficientizare a managementului unei firme de comerţ
Organizarea şi gestiunea forţei de vânzare la SC......................................................
Comportamentul etic al firmelor de comerţ
Fundamentarea politicii de vânzări la SC..................................................................
Elaborarea strategiei comerciale la SC......................................................................
Sistemul de recompensare – factor de motivare a forţei de vânzare la SC...............
Negocierea comercială
MANAGEMENTUL SERVICIILOR
Managementul serviciilor publice
Managementul calităţii în sectorul serviciilor
Forţa de muncă în servicii – tendinţe şi căi de creştere a productivităţii muncii
Contribuţia serviciilor la creşterea calităţii vieţii
Măsurarea gradului de satisfacţie a clienţilor firmei.............................................................................
Cultura organizaţională în firmele prestatoare de servicii
Dezvoltarea serviciilor pentru IMM-uri în România
Planul de afaceri al unei firme prestatoare de servicii
Influenţele mediului extern asupra unei firme prestatoare de servicii. Studiu de caz la..........................
Analiza strategică a concurenţilor firmei prestatoare de servicii.............................................................
Înnoirea şi diversificarea ofertei de servicii la firma...............................................................................
Înnoirea şi diversificarea ofertei de servicii la firma...............................................................................
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6.

Lector univ. dr.
Octavia ŞUTA

COMUNICAREA ÎN RELAŢIILE PUBLICE
Limbaj non-verbal şi limbaj verbal în afaceri
Tehnici de comunicare în vânzări
Persuasiunea şi manipularea în comunicarea de afaceri
Limbajul publicităţii
Firme de comunicare şi relaţii publice; Expertul în comunicare şi relaţii publice (în general, activităţi
economice care au ca obiect comunicarea)
POLITICI MACROECONOMICE ÎN TURISMUL INTERN ŞI INTERNAŢIONAL
Particularităţile cererii turistice în România
Studiu statistic asupra cererii turistice în staţiune/judeţul……………………………………
Particularităţile ofertei turistice în staţiunea/judeţul/zona turistică…………………………..
Studiu privind valorificarea ofertei turistice în staţiunea/judeţul/zona turistică………………
Integrarea ofertei turistice
Propunere privind strategia de dezvoltare a turismului în judeţul/localitatea………….
Plan de amenajare turistică a zonei…………………………………………………….
Elaborarea unui proiect de investiţie
Studiu asupra eficienţei unui proiect de investiţie
Elaborarea unui plan de afaceri pentru obţinerea unei finanţări în sectorul turistic
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Plan de afaceri pentru realizarea obiectivului de investiţie………………………………………….
Plan de afaceri pentru obtinerea finanţării bancare pentru obiectivul de investiţie…………………
Cerere de finantare pentru obţinere finanţare nerambursabilă pentru obiectivul de investiţie…………….

7.

Conf. univ. dr.
Mihaela NICOARĂ

CONTABILITATE NAŢIONALĂ
Conţinutul şi structura informaţiei prezentate în conturile naţionale ale României
Conturile naţionale ale sectoarelor instituţionale din România
Sisteme metodologice principale de calcul şi măsurare a rezultatelor activităţii economice la scară naţională
Tabloul economic de ansamblu - structura, locul şi rolul acestuia în economia naţională
Tabloul de Intrări-Ieşiri - instrument de analiză economică
Marile tablouri ale contabilităţii naţionale ale României
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8.

Lector univ. dr.
Dragoş VANA

EUROMANAGEMENT
Studiul comparat a două culturi şi modele de management: Francez – German, Francez – Britanic, German –
Britanic, Olandez – Suedez, Nord-american - Japonaz
Studiul modelului de management din România
Definirea unui model de personalitate antreprenorială în cultura americană/japoneză/britanică.........................
Studiul critic al sistemului de management românesc
Managementul şi cultura organizaţională în România
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