TEME LICENȚĂ DISCIPLINA: MANAGEMENTUL COMUNICĂRII
ORGANIZAȚIONALE (MM1 / MM3)
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Credibilitatea mesajelor în motivarea prin comunicare
Comunicarea organizațională persuasivă versus comunicarea asertivă/ agresivă
Comunicare și motivaţie organizațională - ipostaze ale comportamentului în muncă
Nevoia de comunicare informală
Socializarea prin comunicare
Comunicarea de criza. Rolul liderului organizatiei si al purtatorului de cuvânt în gestionarea
comunicarii de criza. Studiu de caz.
Managementul conflictelor organizaționale
Comunicare internă şi satisfacţie în muncă
Comunicarea organizațională în situaţii de criză /conflict
Comunicara organizațională – premisă a eficienței și eficacității organizaționale
Comunicarea eficientă, factor de impact în motivarea resurselor umane
Comunicarea internă şi externă a organizaţiei, promotor al performanței organizaționale
Comunicarea – proces de influență organizațională
Bariere în comunicarea organizațională / managerială
Liderul şi comunicarea organizaţională eficientă
Strategii de comunicare managerială
Abilități de comunicare nonverbală
Patologii de comunicare organizațională
Feedback-ul în comunicarea interpersonală. Studiu de caz.
Modele teoretice ale comunicării - analiza comparativă
Dezinformarea - forma a manipulării în comunicare
Paracomunicarea.Tăcerile vorbirii și elocvența tăcerii; Studiu de caz.
Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor.

TEME LICENȚĂ DISCIPLINA: GRUPURILE DE MUNCĂ ȘI DINAMICA DE GRUP
(MM1/MM3)
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Grupul de muncă concept și caracteristici
Formarea și funcționarea grupului de muncă
Rolul echipei în cadrul grupului de muncă
Animarea grupului de muncă și funcțiile animatorului
Leadership și management
Determinanții leadershipului
Stilurile leaderului și adaptarea stilului de conducere la situații
Conflictul de grup și cauzele lui
Managementul conflictului de grup
Comunicarea în cadrul grupului de muncă
Tipologia comunicării în cadrul grupului de muncă
Stresul ocupațional
Cultura organizaţională şi influenţa ei asupra eficienţei şi eficacităţii organizaţiei
Studiu privind eficacitatea leadershipului şi performanţele organizaţiei
Caracteristicile și clasificarea grupurilor de muncă. Studiu de caz.
Grupurile mari: particularități, comportamente colective și mișcări sociale
Structură și procese din cadrul grupului, modele importante care descriu diferite etape ale
unui grup. Studiu de caz.
Activitatea în grup: performanța, facilitarea și lenea socială, factorii productivității de grup
Influența socială, control social și raporturi dedependență în cadrul grupurilor
Managementul grupurilor și munca în echipă. Studiu de caz.
Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor.

TEME LICENȚĂ DISCIPLINA: MANAGEMENTUL PROIECTELOR ȘI DEZVOLTARE
DURABILĂ (MM1/MM3)
Conf.univ.Dr. Maria Daniela PIPAȘ
e-mail: dpipas@yahoo.com
1 Fondurile europene o oportunitate pentru autorităţile locale
2 Managementul conflictelor în proiecte
Managementul proiectelor europene pentru sprijinirea modernizării administraţiei locale
3 romaneşti.
4 Elaborarea şi fundamentarea economico-socială a unui proiect de dezvoltarea rurală.
5 Proiect de dezvoltare şi modernizare a unui complex turistic.
6 Elaborarea proiectelor în cadrul Programului Operaţional Regional (POR)
Elaborarea proiectelor în cadrul programului operaţional sectorial – Dezvoltarea Resurselor
7 Umane (POS-DRU) 2007-2013 / Programul Operațional Capital Uman ( POCU) 2014-2020
Elaborarea proiectelor în cadrul programului operaţional sectorial – Creșterea
8 competitivității economice (POS-CCE)
Dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile și inclusive prin intermediul fondurilor
9 structurale
Echipa de proiect roluri, sarcini și contribuții în realizarea proiectului (managerul de proiect,
10 echipa, colaboratorii)
11 Dimensiunea ecologică a managementului dezvoltării durabile în mediul rural.
Rolul managerului de proiect în implementarea proiectelor de dezvoltare a întreprinderilor
12 mici și mijlocii.
13 Politica agricolă comunitară. Studiu de caz: România.
14 Evaluarea impactului social al proiectelor.
15 Managementul calității în proiecte
16 Politica în domeniul energiei în Uniunea Europeană. Studiu de caz.
17 Politici de utilizare a energiei neconvenționale în cadrul Uniunii Europene. Studiu de caz.
Dezvoltarea durabilă și protecția mediului înconjurător în cadrul țărilor comunitare. Studiu
18 de caz.
Criterii de evaluare a cererilor de finanțare pentru proiectele din Fonduri Structurale. Studiu
19 de caz.
20 Managementul proiectelor din tehnologia informaţiei (software)
21 Etapele principale ale evaluării proiectelor din Fonduri Structurale. Studiu de caz.
22 Politica regională a Uniunii Europene. Studiu de caz: ....
Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor.

