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ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICIILOR
LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE LICENȚĂ
Nume și prenume
cadru didactic
coordonator

Conf univ.dr. AnghelVlad Silvia

Lector dr.Burz Răzvan

Conf. univ. dr. GligorCimpoieru Diana

Tema propusă
Recrutarea şi selecţia angajaţilor la firma...
Angajarea şi salarizarea angajaţilor la firma....
Motivarea personalului în cadrul firmei....
Motivarea şi evaluarea performanţelor angajaţilor la firma..
Evaluarea performanţelor personalului în firma....
Motivarea şi motivaţia personalului în firma....
Stilurile de conducere adoptate de managerii firmei...
Aprecierea performanței unei întreprinderi
Riscul în afaceri/riscurile întreprinderii
Capitalul intangibil al întreprinderii
Predicții privind viitorul întreprinderii
Performanţa liderului/echipei manageriale
Analiza stakeholderilor unei organizaţii de afaceri
Combaterea discriminării şi a hărţuirii la locul de muncă
Avertizorii de integritate din cadrul organizaţiilor de afaceri
Codurilor etice în cadrul organizaţiilor de afaceri
Practici neetice de marketing on-line
Corupția și economia subterană
Percepții și măsuri pentru reducerea poluării cu plastic generată de
companii
Analiza percepţiilor cu privire la responsabilitatea socială corporativă

Prof.univ.dr. Goje
Gheorghe

Jurcuț Cecilia
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Tipuri de programe de responsabilitate socială corporativă
Importanţa unei abordări strategice a responsabilităţii sociale
corporative
Managementul serviciilor de cazare și alimentație.
Managementul resurselor umane în servicii.
Evaluarea potențialului turistic .
Managementul stesului oraganizațional în servicii.
Managementul serviciilor si îmbunatatiea imaginii unei destinației
turistice.
Comunicarea managerială și evaluarea performanţei angajaţilor .
Evaluarea potențialului turistic .
Ecoturism si dezvoltare durabilă.
Analiza gestiunii resurselor în cadrul companiei....
Analiza rezultatelor in cadrul companiei...
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Nume și prenume
cadru didactic
coordonator

Lector Dr. NAGY
ANDREA

Conf Dr. Negrut Lucia

Conf. Univ. Dr. Pirjol
Florentina

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT

Tema propusă
Analiza comportamentului de consum al turistului român
Analiza inovării în turism
Analiza turismului (montan/de litoral/balnear) din…… comparativ
cu ……..
Efectele atacurilor teroriste asupra turismului
Evaluarea
calității
serviciilor
din
cadrul
unităților
hoteliere/restaurantelor din ……
Factori de influență ai inovării în turism
Impactul diferențelor dintre generații asupra turismului
Importanța creativității angajaților în cadrul firmelor de turism
Măsurarea gradului de satisfacție a consumatorilor în cadrul
unităților hoteliere/restaurantelor din ….
Provocările turismului contemporan
Tipuri de creativitate în turism
Turism „philia” şi turism „phobia” – provocările turismului din
marile oraşe ale lumii
Turismul ultimei șanse – vizitarea destinațiilor pe cale de dispariție
Turistul „millenial” – caracterizare și analiza modului de călătorie
Valorificarea potentialului turistic al judetului...
Amenajarea turistica a unei pensiuni
Reamenajarea turistica a unei structuri de primire
Studiul comparativ privind amenajarea interioara la nivelul a doua
structuri de primire
Studiul comparativ privind amenajarea exterioara la nivelul a doua
structuri de primire
Analiza comparativa a turismului montan din doua tari
Analiza comparativa a turismului de litoral din doua tari
Studiu de caz referitor la gestiunea unui hotel
Managementul unei destinatii turistice
Sistemul de comunicare intr-o organizatie si influenta acestuia
asupra eficientei economice
Promovarea unei regiuni( A Romaniei) In turismul intern si
international
Studiu privind infiintarea unei pensiuni turistice( agroturistice in
mediul rural)

Lect. Univ.dr.
SCHNEIDER
ANDREIA
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Tendințe în conceperea și comercializarea pachetelor turistice.
Satisfacția angajatului la locul de muncă într-o agenție de
turism/hotel.
Analiza tendințelor tipurilor de turism la nivel mondial.
Modalități de promovare a pachetelor turistice de către agențiile de
turism turoperatoare.
Orientarea hotelurilor/agențiilor de turism spre dezvoltarea
ecologică a afacerii.
Percepția clienților asupra angajaților/ serviciilor din industria
hotelieră.
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Nume și prenume
cadru didactic
coordonator

Conf. Dr. Băbăiță
Carmen
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Tema propusă
Analiza comparativă cu privire la performanța grupurilor hoteliere
internaționale.
Analiza tipologică a reclamațiilor/mulțumirilor clienților unui hotel.
Studiu comparativ privind politicile de promovare în turism în
perioada comunistă și postcomunistă
Analiza ofertei turistice a ………
Influența politicii de produs asupra comportamentului de consum a
consumatorului de produs turistic
Politici economice de dezvoltare a turismului social în România
Studiu privind posibilitățile de dezvoltare a turismului social în
România
Rolul planificării evenimentelor în creșterea gradului de satisfacție al
consumatorilor
Determinarea gradului de satisfacție al clienților hotelului ………
Perspectivele turismului românesc în dinamica turismului mondial
Posibilități de dezvoltare a incomingului pe piața turistică
românească a turiștilor spanioli
Rolul turismului de afaceri în creșterea economică a zonei de
……………
Strategii de promovare a zonelor de interes pentru dezvoltarea
turismului cultural în România
Cateringul liniilor aeriene – evoluție și tendințe
Influența comportamentului managerial asupra gradului de satisfacție
al consumatorului de produse turistice
Direcții și tendințe în promovarea României ca destinație turistică
rurală
Alimentația publică – componentă de bază a unităților hoteliere
Mixul de marketing în turism
Cateringul social
Producerea și comercializarea produselor turistice prin intermediul
agențiilor de turism
Analiza cererii produselor alimentare în cadrul unităților hoteliere
Analiza ofertei de servicii de tip catering
Influența crizei economico-financiare asupra industriei ospitalității
din România
Studiu privind evoluția activității turistice la nivelul hotelului …….
Studiu privind analiza pieței de catering
Posibilitățile de dezvoltare a turismului sportiv în România
Studiu de piață privind evoluția serviciilor de tip catering în
Timișoara
Interculturalitate prin turism și gastronomie în Timișoara
Evoluția trendului wellness în România comparativ cu țările din UE
Studiu comparativ privind dezvoltarea industriei ospitalității în
România și UE
Strategii actuale de dezvoltare și promovare a turismului balnear din
România
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coordonator

Conf. Univ. Dr. Biriescu
Simona

PAGINA |4

Email:

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT

Tema propusă
Tendințe de dezvoltare a turismului de afaceri în România
Studiu comparativ privind dezvoltarea industriei hoteliere în lume și
România
Influențe ale dezvoltării socio-economice asupra turismului balnear
din …….
Influențe ale jocurilor sportive asupra dezvoltării turismului
Aspecte privind dezvoltarea industriei ospitalității în ………
Dezvoltarea unei unități de tip catering
Analiza gradului de satisfacție al consumatorilor în unitățile de
alimentație din ……
Influența sezonalității asupra indicatorilor economici ai unei firme de
turism. Studiu de caz hotelul/agenția de turism ……
Tendințe în dezvoltarea turismului medical în România
Impactul socio-cultural al festivalurilor în turism
Turismul de croazieră în România
Studiu privind contribuția agențiilor de turism asupra promovării
Timișoarei pe piețele externe
Studiu privind implementarea sistemului de management al calității
în industria ospitalității
Dezvoltarea și promovarea turismului de tineret
Strategii de dezvoltare a turismului de agrement în .......
Industria ospitalității în România și …. – studiu comparativ
Managementul calității în industria ospitalității
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor în cadrul hotelului
…….
Posibilități de dezvoltare a unei afaceri de tip catering
Analiza privind calitatea serviciilor oferite de turismul românesc
Perspectivele turismului românesc în dinamica turismului mondial
Posibilități de implementare a managementului calității în cadrul
unităților de alimentație
Analiza performanței non-financiare a hotelurilor de 3* din …
Managementul evenimentelor și indicatorii de performanță asociați
Măsurarea gradului de satisfacție a clienților restaurantelor din …..
Identificarea tipurilor de turiști prin analiza circulației turistice din
municipiul/orașul ….
Studiu privind determinarea calității serviciilor de catering în
municipiul/orașul …..
Analiza preferințelor de consum de pachete turistice la nivelul
municipiului/orașului …..
Dezvoltarea bazelor de date in turism la nivel regional şi local
Perfectionarea bazelor de date in diversificarea formelor de turism în
România
Alte teme propuse de studenti
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