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e-mail: mohammad.jaradat@ubvonline.ro 

 
DISCIPLINA: LEADERSHIP 

1 Studiu privind eficacitatea leadershipului şi performanţele organizaţiei. 

2 Studiu privind evaluarea stilului de leadership predominant în cadrul SC.... 

3 Perfecţionarea stilului de leadership în cadrul SC..... 

4 Relaţia leadership - cultura organizaţională - cultura managerială. 

5 
LEADERSHIPUL - o necesitate pentru dezvoltarea durabilă a economiei 
sociale 

6 Leadership versus management 

7 Tipuri de lideri și caracteristicile lor 

8 Lidership şi mobilizare 

9 Leadership etic 

10 Relația dintre puterea șefului și rezultatele subalternilor în organizația X. 

11 Leadershipul informal (emergent) în organizația X. 

12 Leadershipul necesar pentru îndepărtarea unei crize. 

13 Raportul dintre leadership și birocrație în organizația X. 

14 Leadershipul și motivarea angajatilor 

15 
Leadershipul în școli/spitale/unități militare/instituții 
culturale/administrația publică etc. 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea masteranzilor. 
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Prof.univ.Dr. SÎRBU JANETTA 
e-mail: janetta.sirbu@ubvonline.ro / sjanetta2002@yahoo.com 
 
DISCIPLINA: MANAGEMENTUL CARIEREI PROFESIONALE 
 

1 Studiu privind managementul carierei profesionale la S.C...... 
2 Studiu privind cariera profesională organizaţională şi individuală la S.C.... 
3 Studiu privind cariera profesională organizaţională la S.C........... 
4 Studiu privind cariera profesională individuală la S.C........ 
5 Studiu privind activitatea de prtegătire profesională la S.C..... 
6 Studiu privind programele de formare profesională continuă la S.C..... 
 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea 

masteranzilor. 
 

DISCIPLINA: RECRUTAREA, SELECȚIA ȘI INTEGRAREA PERSONALULUI 
 
 

1 Studiu privind procesul de recrutare şi selecţie la S.C. 
2 Studiu privind procesul de recrutare la S.C. 
3 Studiu privind procesul de selecţie la S.C.  

4 Studiu privind analiza, descrierea şi ierarhizarea posturilor de muncă la S.C.  

5 Particularităţi ale procesului de selecţie a resurselor umane la S.C. 
6 Studiu privind recrutarea, selecţia şi integrarea resurselor umane la S.C. 
 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea 

masteranzilor. 
 

 
 
Conf.univ.Dr. OPREAN Delia- Beatrice 
e-mail: delia-beatrice.oprean@ubvonline.ro /opreandelia@yahoo.com 
 
DISCIPLINA: TRAINING SI COACHING 
 

1 Sisteme de invatare in organizatii - Analiză comparativă 

2 Eficienta trainingului in organizatii -  Studiu de caz 

3 
Calitatile unui trainer si impactul acestuia in definirea necesarului de 
training 

4 Analiza necesarului de training si stabilirea obiectivelor acestuia 

5 Instrumentele utilizate pe parcursul trainingului – Studiu de caz 

6 Comunicarea asertiva şi rolul său în desfasurarea trainingului  

7 Procesul de invatare la adulti - Analiză comparativă 

8 Raportul de training si impactul acestuia in dezvoltarea organizatiei 

9  Diferitele moduri de practicare a coachingului - Analiză comparativă 
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10 Domeniile de aplicare a coachingului 

11 Relatia de coaching – Studiu de caz 

12 Intrebarile in coaching si impactul acestora asupra clientilor de coaching 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 

 
DISCIPLINA: AUDITUL RESURSELOR UMANE 
 

1 Modele de audit a bunelor practici de RU- Analiză comparativă 

2 Managementul resurselor umane - obiective 

3 
Auditul resurselor umane – functie de baza a managementului resurselor 
umane 

4 Misiunea de audit – termeni si responsabilitati 

5 Proceduri si probe in auditul resurselor umane 

6 Cunoasterea clientului in auditul resurselor umane – Studiu de caz 

7 Metodologia auditului resurselor umane 

8 Raportul de audit si impactul acestuia in dezvoltarea organizatiei 

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea studenţilor. 

 

 
Conf.univ.Dr. PIPAȘ Maria-Daniela  
e-mail: maria.pipas@ubvonline.ro / dpipas@yahoo.com 
 
DISCIPLINA: GRUPURILE DE MUNCĂ ȘI DINAMICA DE GRUP 
 

1 Grupul de muncă concept și caracteristici 

2 Formarea și funcționarea grupului de muncă 

3 Rolul echipei în cadrul grupului de muncă 

4 Animarea grupului de muncă și funcțiile animatorului 

5 Leadership și management 

6 Determinanții leadershipului 

7 Stilurile leaderului și adaptarea stilului de conducere la situații 

8 Conflictul de grup și cauzele lui 

9 Managementul conflictului de grup 

10 Comunicarea în cadrul grupului de muncă 

11 Tipologia comunicării în cadrul grupului de muncă 

12 Stresul ocupațional 

13 
Cultura organizaţională şi influenţa ei asupra eficienţei şi eficacităţii 
organizaţiei 
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14 Studiu privind eficacitatea leadershipului şi performanţele organizaţiei 

15 Caracteristicile și clasificarea grupurilor de muncă. Studiu de caz. 

16 Grupurile mari: particularități, comportamente colective și mișcări sociale 

17 
Structură și procese din cadrul grupului, modele importante care descriu 
diferite etape ale unui grup. Studiu de caz. 

18 
Activitatea în grup: performanța, facilitarea și lenea socială, factorii 
productivității de grup 

19 Influența socială, control social și raporturi dependență în cadrul grupurilor 

20 Managementul grupurilor și munca în echipă. Studiu de caz. 

 

Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea 
masteranzilor. 

 

 
DISCIPLINA: COMPORTAMENT ORGANIZAȚIONAL 
 

1 Rolul inteligenţei emoţionale în performanţa managerială 

2 Cultura organizaţională și efectele sale asupra eficienţei angajaţilor 

3 
Cultura organizațională – factor esențial al creșterii competitivității 
organizaționale 

4 Riscurile psihosociale și stresul la locul de muncă 

5 Cauzele și managementul stresului organizațional 

6 Managementul carierei profesionale 

7 Managementul conflictelor organizaționale 

8 Comunicare şi conflict la locul de muncă 

9 Rolul inteligenței emoționale în dezvoltarea profesională 

10 
Analiza climatului organizaţional şi îmbunătăţirea performanţelor 
profesionale 

11 Impactul culturii organizaţionale asupra performanţelor organizaţiei 

12 
Studiu privind atitudinile și comportamentul organizațional al angajaților în 
funcție de gradul de percepție al mesajelor 

13 
Studiul şi analiza influenţei culturii organizaţionale asupra performanţelor 
resurselor umane  

14  Dimensiunile culturale ale managementului 

15 Rolul inteligenţei emoţionale în performanţa managerială 

16 Cultura organizaţională și efectele sale asupra eficienţei angajaţilor 

17 
Cultura organizațională – factor esențial al creșterii competitivității 
organizaționale 

18 Riscurile psihosociale și stresul la locul de muncă 

19 Cauzele și managementul stresului organizațional 



20 Managementul carierei profesionale 

21 Managementul conflictelor organizaționale 

22 Comunicare şi conflict la locul de muncă 

 

Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea 
masteranzilor. 

 

 
DISCIPLINA: MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ORGANIZAȚIONALE 
 

1 Credibilitatea mesajelor în motivarea prin comunicare 

2 
Comunicarea organizațională persuasivă versus comunicarea asertivă/ 
agresivă 

3 
Comunicare și motivaţie organizațională - ipostaze ale comportamentului în 
muncă 

4 Nevoia de comunicare informală 

5 Socializarea prin comunicare 

6 
Comunicarea de criza. Rolul liderului organizației si al purtătorului de cuvânt 
în gestionarea comunicării de criză. Studiu de caz. 

7 Managementul conflictelor organizaționale 

8 Comunicare internă şi satisfacţie în muncă 

9 Comunicarea organizațională în situaţii de criză /conflict 

10 
Comunicarea organizațională – premisă a eficienței și eficacității 
organizaționale 

11 Comunicarea eficientă, factor de impact în motivarea resurselor umane 

12 
Comunicarea internă şi externă a organizaţiei, promotor al performanței 
organizaționale 

13 Comunicarea – proces de influență organizațională 

14 Bariere în comunicarea organizațională / managerială 

15 Liderul şi comunicarea organizaţională eficientă 

16 Strategii de comunicare managerială  

17 Abilități de comunicare nonverbală 

18 Patologii de comunicare organizațională 

19 Feedback-ul în comunicarea interpersonală. Studiu de caz. 

20 Modele teoretice ale comunicării - analiza comparativă 

21 Dezinformarea - forma a manipulării în comunicare 

22 Paracomunicarea. Tăcerile vorbirii și elocvența tăcerii; Studiu de caz. 

 

Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea 
masteranzilor. 

 

 



 
DISCIPLINA: MANAGEMENTUL PROIECTELOR ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ  
 

1 Fondurile europene o oportunitate pentru autorităţile locale 

2 Managementul conflictelor în proiecte 

3 
Managementul proiectelor europene pentru sprijinirea modernizării 
administraţiei locale româneşti. 

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) 

7 

Elaborarea proiectelor în cadrul programului operaţional sectorial – 
Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU) 2007-2013 / Programul 
Operațional Capital Uman ( POCU) 2014-2020 / Operațional Capital Uman 
(POCU) 2020-2024 

8 
Elaborarea proiectelor în cadrul programului operaţional sectorial – 
Creșterea competitivității economice (POS-CCE) 

9 
Dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile și inclusive prin 
intermediul fondurilor structurale 

10 
Echipa de proiect roluri, sarcini și contribuții în realizarea proiectului 
(managerul de proiect, echipa, colaboratorii) 

11 
Dimensiunea ecologică a managementului dezvoltării durabile în mediul 
rural.  

12 
Rolul managerului de proiect în implementarea proiectelor de dezvoltare a 
întreprinderilor 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. 

18 
Dezvoltarea durabilă și protecția mediului înconjurător în cadrul țărilor 
comunitare. Studiu de caz. 

19 
Criterii de evaluare a cererilor de finanțare pentru proiectele din Fonduri 
Structurale. Studiu 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 masteranzilor. 

 



 

Conf.univ.Dr. GÂRBO Viorica  
e-mail: viorica.garbo@ubvonline.ro  

 

DISCIPLINA: STUDIUL POSTURILOR DE MUNCĂ ȘI EVALUAREA  

PERFORMANȚELOR PROFESIONALE 

1 Analiza și descrierea posturilor de muncă la SC...  
2 Analiza și evaluarea posturilor de muncă la SC..... 
3 Evaluarea și ierarhizarea posturilor de muncă din departamentul de RU al 

SC.. 
4 Analiza și evaluarea posturilor de muncă în cadrul departamentului 

financiar al SC... 
5 Evaluarea și ierarhizarea posturilor de muncă după tehnica comparării pe 

perechi la SC. 
Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea masteranzilor. 

 

 

Lect.Univ.Dr. GLOGOVEȚAN Oana Eleonora  
e-mail: oana.glogovetan@ubvonline.ro/oanakun@yahoo.com 

 
DISCIPLINA: UE-POLITICI ȘI ECONOMIE 

 
1 Studiu  comparativ privind politica comercială a uniunii europene şi a 

României 
2 Spaţiul schengen şi perspectiva României de a adera la acesta 
3 Studiu  comparativ privind politica agricolă a uniunii europene şi a României 
4 Libera circulație a capitalurilor în UE 
5 Libera circulație a persoanelor în UE 
6 Politica socială a UE 
7 Politica de ocupare a UE 
8 Politica de mediu a UE 
9 PNRR ÎN ROMANIA – stadiul implementării componentelor 

10 Zona euro şi perspectivele româniei de aderare. 
Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea masteranzilor. 
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Lect. univ.Dr. ROȘ Nicolae  
e-mail: nicuros74@yahoo.com / nicolaie.ros@ubvonline.ro 
 
DISCIPLINA: DREPTUL ADMINISTRATIV ȘI LEGISLAȚIA MUNCII 
 

 

1 Organizarea administrativă a ministerului muncii 
2 Izvoarele și principiile dreptului muncii 
3 Încheierea contractului individual de muncă 
4 Executarea contractului individual de muncă 
5 Suspendarea contractului individual de muncă 
6 Încetarea contractului individual de muncă 
7 Alte forme ale contractului individual de muncă 
8 Timpul de muncă și timpul de odihnă 
9 Salarizarea 

10 Răspunderea juridică 
Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea masteranzilor. 

 

 

 

Lect. Univ. Dr. STAN Sergiu-Vlad  
e-mail: sergiu.stan14@gmail.com  
 

DISCIPLINA: MANAGEMENTUL RECOMPENSELOR ANGAJAȚILOR 

1 Echitate în studiul și analiza contribuțiilor și impozitelor salariale 

2 Studiul pieței muncii în conceperea sistemelor de retribuire 

3 Piața muncii și anchetele salariale în managementul recompenselor  

4 Studiul și analiza sistemelor de recompensare și gestionarea retribuțiilor  

5 Salarizarea după rezultate și remunerarea după performanță  

6 
Metode de alcătuire a structurilor salariale și fundamentarea salariilor 
individuale  

7 
Recompensarea angajaților – instrument de bază în influențarea activității 
firmelor. Studiu de caz  

8 
Importanța recompensării angajaților în dezvoltarea brandului de angajator 
. Studiu de caz  

9 Modele de abordare a sistemului de recompense în cadrul organizațiilor 

10 
Salarizarea în sistemul public. Metode alternative de stimulare a 
personalului din sistemul public.  

 Notă: Tematica nu este limitativă, ea poate fi extinsă la propunerea masteranzilor. 
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