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1.
2.
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Strategia şi managementul strategic al firmei moderne
Globalizarea şi strategiile manageriale de firmă
Rolul strategiilor într-o organizaţie în contextul integrării României în Uniunea Europeană
Particularităţi ale resursei umane din întreprinderile moderne

5. Managementul resurselor umane şi motivarea personalului
6. Leaderii şi leadershipul modern al organizaţiei
7. Gestiunea resurselor umane
8. Cadrele de conducere- Managerii
9. Aspecte privind creativitatea şi productivitatea resurselor umane în cadrul firmei moderne
10. Aspecte privind sistemul decizional din organizaţiile moderne
11. Particularităţi ale managementului carierei
12. Cultura managerială-element cu impact decisiv asupra funcţionalităţii firmei moderne
13. Consideraţii privind derularea procesului de comunicare la nivelul firmei moderne
14. Consideraţii privind managementul întreprinderilor mici şi mijlocii
15. Tendinţe actuale ale managementului firmei pe plan mondial şi în România
16. Conceptul şi necesitatea managementului internaţional
17. Preocupări să tendinţe în evoluţia managementului internaţional
18. Internaţionalizarea firmei: mecanisme şi motivaţii
19. Resursele umane în context internaţional
20. Euromanagementul
21. Procese şi strategii de internaţionalizare a firmelor
22. Internaţionalizarea firmei în context multicultural
23. Structuri organizatorice în managementul internaţional
24. Etica în afacerile internaţionale
25. Influenţa culturii asupra managementului
26. Particularităţi ale managementului european
27. Particularităţi ale managementului american
28. Tipuri de comunicare în afacerile internaţionale
29. Tehnici şi tactici de negociere în afacerile internaţionale
30. Negocierea comercială internaţională. Pregătirea negocierii, iniţierea tratativelor
31. Negociatorul. Stiluri individuale de negociere
32. Elemente moderne din managementul public
33. Serviciile publice centrale şi locale din România
34. Agenţii economici prestatori de servicii publice
35. Modalităţi de gestiune a serviciilor publice
36. Particularităţi ale managementului public în domeniul resurselor umane
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37. Strategiile managementului resurselor umane în administraţia publică
38. Particularităţi ale sistemului decizional în instituțiile publice
39. Metode şi tehnici utilizate în managementul public
40. Analiza comparativă în domeniul managementului public între România şi Ţările Uniunii
Europene
41. Administrația publică centrală și locală din România
42. Reforma administrației publice în contextul integrării europene
43. Rolul și importanța planificării și managementului strategic în organizațiile publice
44. Managementul funcției publice în sistemul administrativ. Cariera funcționarului public
45. Viziune comparativă : administrația publică din România vs Administrația publică din
statele membre ale UE
46. Reforma politicilor publice în România
47. Propunere titlu
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