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1

Nume și prenume
cadru didactic
coordonator
Burz Răzvan

2

Conf. Anghel –
Vlad Silvia

3

Conf. Dr. Carmen
Băbăiță
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Tema propusă

Diagnosticul unei întreprinderi de turism
Iniţierea/dezvoltarea unei întreprinderi de turism
Recrutarea şi selecţia resurselor umane în industria ospitalităţii
Motivarea şi motivaţia resurselor umane în industria
ospitalităţii
Evaluarea resurselor umane în industria ospitalităţii
Teme propuse de student/a în industria ospitalităţii
Valorificarea potențialului turistic cultural al bisericilor
fortificate săsești din Transilvania
Analiza turismului de afaceri în perioada contemporană
Promovarea turismului religios în Bucovina
Turismul de afaceri la nivel internațional
Evoluţia trendului wellness în turism
Interculturalitate prin turism şi gastronomie
Studiu comparativ privind dezvoltarea industriei ospitalității în
România și Europa
Influențe interculturale în meniurile tradiționale românești și
……
Studiu privind modalitățile de îmbunătățire a activității
compartimentului de front-office în cadrul hotelului …..
Tendințe în dezvoltarea turismului internațional
Analiza motivație turiștilor în alegerea unei destinații turistice
Analiza și evoluția indicatorilor economici în cadrul hotelului
……
Managementul performanței într-o unitate hotelieră
Influența factorilor economici asupra turismului de afaceri
Promovarea zonelor de interes pentru dezvoltarea turismului
cultural din România
Analiza posibilităților de dezvoltare a unui hotel în …..
Impactul evenimentelor sportive asupra economiei și turismului
Dezvoltarea turismului de afaceri în …..
Studiu comparativ privind modalitățile de îmbunătățire a
activității compartimentului de front-office în cadrul hotelurilor
….. și ……
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Conf. Dr. Biriescu
Simona

Idei de afaceri pentru dezvoltarea turismului de aventură în zona
……
Influența modului de organizare a restaurantelor asupra
performanțelor economice și calității serviciilor
Perspectivele turismului balnear în România
Agenții economici din turism și rolul lor în promovarea
produselor turistice
Studiu comparativ privind motivația alegerii unei destinații
turistice – studiu de caz România vs. Turcia și Bulgaria
Tendințe în dezvoltarea turismului de wellness în România
Strategii de promovare și comercializare a produselor turistice
culturale
Turismul gastronomic rezultat al interculturalității – studiu de
caz România vs. SUA
Analiza gradului de satisfacție a consumatorilor restaurantului
…..
Influența crizei economice asupra turismului din UE
Tendințe în dezvoltarea și promovarea produselor turistice
culturale din județul …..
Cultura organizațională în cadrul restaurantului ….. și influența
ei asupra performanțelor angajaților
Influența crizei economice asupra activității touroperatorilor
internaționali
Influența crizei economice asupra activității lanțurilor hoteliere
Direcții de îmbunătățire a strategiilor de promovare a Timișoarei
Necesitatea dezvoltării turismului rural și perspectivele integrării
acestuia pe piața turistică europeană
Posibilități de dezvoltare a turismului cu specific vânătoresc în
zona ….
Studiu privind etica în afacerile turistice
Comportamentul consumatorului de servicii turistice
E-turismul, o alternativă pentru agențiile de turism. Studiu de
caz: relația între hotelieri și agențiile de turism
Influența crizei economice asupra turismului în UE
Influența crizei economice asupra turismului în Grecia
Posibilități de implementare a sistemului de management al
calității în cadrul unei firme
Strategii de dezvoltare a turismului de agrement în ….
Studiu privind îmbunătățirea gradului de satisfacție
Rolul cazinourilor în dezvoltarea industriei turismului
Turismul și promovarea on-line a destinațiilor turistice
Strategii de dezvoltare/de promovare a turismului …. din ….
Dezvoltarea turismului pentru tineret
Psihologia succesului într-o bază de date din turism
Promovarea și implementarea bazelor de date în turismul rural
din România.
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Prof.univ.dr.
Gheorghe Goje

DEPARTAMENTUL MANAGEMENT.

Analiza comparativa a fluxurilor turistice din două țări
Analiza evoluţiei turismului intern şi internaţional
Analiza cererii turistice în ţara …..
Sezonalitatea activităţii turistice. Studiu de caz….
Perspective de diversificare a ofertei turistice din…….
Modalitati de valorificare durabila a potentialului turistic din...
Dezvoltarea turismului rural în zona de vest a țării.
Managementul proiectelor cu finanţare europeană în turism și
servicii.

Forme moderne de diversificare a servicilor turistice: e-turism.
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