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LISTA TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE DISERTAȚIE
Nr.
Crt.
1.

2.

3.

Nume și prenume cadru
didactic
coordonator
SON LIANA

Tema propusă

Factori de creştere economică în ţări dezvoltate sau în
dezvoltare
Economia europeană digitală
Importanța diplomației economice într-un mediu turbulent
Calitatea vieții în țările europene
Efecte potențiale ale remitențelor în țările de origine ale
emigranților
Evaluarea competitivității sectoriale și regionale. Studiu
de caz
Difuncționalități ale pieței muncii europene
NAGHI REMUS
Relaţia dintre orientarea spre piaţa internă şi satisfacția
angajaților în sectorul.......
Studiu de marketing referitor la comunicarea internă şi
relaţia cu şeful direct la......
Studiu privind atitudinea angajaţilor faţă de beneficiile
oferite de angajator
Studiu privind măsurarea nivelului orientării spre piaţa
internă la .....
Rolul marketingului intern în implementarea strategiilor
întreprinderii
Relaţia orientarea spre piaţă – performanţă în
întreprinderile mici şi mijlocii din România
Relaţia dintre modalitatea de stabilire a preţului,
capabilităţile de stabilire a preţului şi performanţa firmei
NIŢU-ANTONIE RENATA Antecedente ale intenţiei antreprenoriale în cazul
studenţilor
Efecte ale antreprenoriatului în context internaţional
Factori determinanţi ai comportamentului antreprenorial în
cazul tinerilor
Decizii strategice în licitaţiile de active publice
Rolul modelării matematice în simularea negocierilor
comerciale internaționale
Teoria jocurilor în pregătirea procesului de negociere
comercială de tip integrativ
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NOJA GRAŢIELA
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Rolul preţului de transfer în strategia de afaceri a firmelor
multinaţionale
Comerțul intracomunitar cu bunuri și servicii: o analiză
comparativă din perspectiva vechilor (UE-15) şi noilor
(UE-13) state membre ale Uniunii Europene
Determinanții și consecințele economice ale investițiilor
străine directe în țările BRICS: o analiză empirică pe date
de panel
Rolul Parteneriatului Estic (EaP) al Uniunii Europene în
procesul integrării economice regionale
Migrația internațională a forței de muncă: implicații asupra
țărilor de origine din Europa Centrală și de Est
Efectele globalizării economice asupra țărilor în curs de
dezvoltare
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