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Tema propusă
Planificarea necesarului de resurse umane în industria ospitalităţii
Recrutarea şi selecţia resurselor umane în industria ospitalităţii
Motivarea şi motivaţia resurselor umane în industria ospitalităţii
Evaluarea performanţelor resurselor umane în industria ospitalităţii
Motivarea şi evaluarea personalului în industria ospitalităţii
Teme propuse de student/a în industria ospitalităţii
Diagnosticul unei întreprinderi de turism
Diagnosticul focalizat pe un obiectiv sau funcțiune la o întreprindere
de turism
Plan de inițiere a unei afaceri de turism
Plan de dezvoltare a unei afaceri de turism
Dezvoltarea turismului rural în zona de vest a țării.
Dezvoltarea ecoturismului în zona de vest a țării.
Managementul proiectelor cu finanţare europeană în turism .
Forme moderne de diversificare a servicilor turistice: e-turism.
Managementul afacerii agroturistice.
Analiza riscurilor la nivel firmelor
Analiza riscului financiar.
Analiza comparativa a fluxurilor turistice la nivelul a doua tari
Analiza turismului intern si international
Analiza serviciilor turistice internationale
Gradul de satisfactie al turistilor intr-o structura de primire
Sezonalitatea activitatii turistice
Studiu privind infiintarea unei pensiuni agroturistice
Rolul leadershipului în industria hotelieră.
Analiza stilurilor de leadership din industria ospitalității.
Rolul leadershipului în dezvoltarea sustenabilă a unităților hoteliere.
Caracteristici ale liderilor din industria ospitalității.
Analiza comparativă a stilurilor de leadership din industria
hotelieră.
Abordări teoretice ale evoluției stilurilor de leadership în industria
ospitalității.
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Tema propusă
Impactul stilurilor de leadership asupra performanței hotelului.
Tendințe ale stilurilor de leadership aplicate în industria ospitalității.
Valorificarea potențialului turistic cultural al bisericilor fortificate
săsești din Transilvania
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
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 ……
Promovarea zonelor de interes pentru dezvoltarea turismului
cultural din România
Analiza posibilităților de dezvoltare a unui hotel în …..
Studiu comparativ privind modalitățile de îmbunătățire a activității
compartimentului de front-office în cadrul hotelurilor ….. și ……
Idei de afaceri pentru dezvoltarea turismului de aventură în zona
……
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
Tendințe în dezvoltarea și promovarea produselor turistice culturale
din județul …..
Direcții de îmbunătățire a strategiilor de promovare a Timișoarei
Necesitatea dezvoltării turismului rural și perspectivele integrării
acestuia pe piața turistică europeană
Comportamentul consumatorului de servicii turistice
E-turismul, o alternativă pentru agențiile de turism. Studiu de caz:
relația între hotelieri și agențiile de turism
Posibilități de implementare a sistemului de management al calității
în cadrul unei firme
Perfectionarea unui sistem informational privind turismul de afaceri
în România
Strategii de valorificare a potenţialului turistic al zonei prin
dezvoltarea unui sistem informational avansat
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