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Specializarea: Management
Prof.univ.dr. Ovidiu-Leonard Turcu
1. Strategii manageriale aplicate în cadrul unităţii şcolare.
2. Procesul de adoptare a deciziei manageriale-particularităţi în unitatea educaţională
preuniversitară.
Conf.univ.dr. Roxana Mironescu
1. Particularităţi ale aplicării principiilor fundamentale de management în unitatea şcolară.
2. Managementul prin proiecte, particularităţi de aplicare în unitatea de învăţământ preuniversitar.
3. Pregătirea pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândurile elevilor de liceu.
4. Leadership şi team-working, aspecte particulare în rândul adolescenţilor de liceu.

Specializarea: Marketing
Prof.univ.dr. Eugenia Harja
1. Rolul analizei demografice în studiile de marketing. Studiu de caz.
2. Studiu privind fenomenul migraţiei în zona ....... şi efectele sale asupra populaţiei şcolare şi
asupra forţei de muncă.
3. Eficientizarea predării disciplinelor economice pentru nivelul de calificare 3, utilizând metode
statistice atractive pentru elevi.
4. Utilizarea metodelor statistice în studiile de piaţă.
5. Analiza evoluţiei efectivelor de elevi şi a situaţiei şcolare. Studiu de caz la şcoala.....
6. Aspecte specifice ale utilizării metodelor de analiză a datelor în cazul predării disciplinelor din
domeniul economic la învăţământul preuniversitar. Studiu de caz.
7. Modificări ale pieţei educaţionale din România în ultimii ani şi perspective. Studiu de caz.
8. Analiza fenomenului de abandon şcolar, tendinţe şi perspective. Studiu de caz la şcoala......
Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia Danu
1. Dimensiuni ale comportamentului consumatorului din România în perioada actuală.
2. Analiza pieţei naţionale a bunurilor .......................
3. Studiul ofertei de produse ....................la nivelul pieţei naţionale
4. Analiza riscului la nivelul firmei.......................

Conf.univ.dr. Bogdan-Vasile Nichifor
1. „Clientul” şi implicaţiile cunoaşterii acestuia pentru organizaţia prestatoare de servicii
educaţionale. Abordare practic aplicativă în domeniul preuniversitar.
2. Mixul comunicării de marketing în contextul digitalizării economiei. Abordare practic
aplicativă în domeniul preuniversitar.
3. Analiza pieţei produsului/serviciului .............. Abordare practic aplicativă în domeniul
preuniversitar.
Conf.univ.dr. Diana Magdalena Prihoancă
1. Mass-media – suport alcomunicării firmei cu publicul ţintă. Abordare practic aplicativă în
domeniul preuniversitar.
2. Publicitatea – pilonul central al comunicării organizaţiei cu piaţa. Abordare practic aplicativă în
domeniul preuniversitar.
3. Voluntariatul - alternativă pentru dezvoltarea personală. Studiu de caz la școala…….
Conf.univ.dr. Laura-Cătălina Ţimiraş
1. Analiza pieţei produsului/serviciului .............. Abordare practic aplicativă în domeniul
preuniversitar.
2. Elaborarea şi operaţionalizarea programului cercetării de marketing pentru investigarea
aspectelor specifice domeniului educaţional. Studiu de caz.
3. Tendinţe la nivelul pieţei educaţionale din România. Studiu de caz la unitatea şcolară ……

Specializarea: Contabilitate

a)Teme privind metodologia cercetării pedagogice şi tehnica elaborării unei
lucrări metodico-ştiinţifice:
1. Coordonate generale ale cercetării pedagogice în învăţământ;
2. Exigenţe, limite şi dificultăţi în utilizarea metodelor de cercetare pedagogice;
3. Proiectarea cercetării şi managementul proiectului de cercetare pedagogică;
4. Metode utilizate în cercetare pedagogică: observaţia şi experimentul;
5. Metode utilizate în cercetare pedagogică: metoda analizei produselor activităţii şi a cercetării
documentelor;
6. Metode utilizate în cercetare pedagogică: studiu de caz şi metoda biografică;
7. Elemente de măsurare, analiză statistică şi interpretare a datelor aplicate în cercetarea
pedagogică;
8. Metode utilizate în cercetare pedagogică. Metode de măsurare şi organizare a datelor
cercetării;
9. Experimentul şi metodologia experimentală;
10. Importanţa cercetării pedagogice-caracterizare şi funcţii;
11. Proiectarea şi organizarea cercetărilor pedagogice în viziune sistemică;
12. Relaţia dintre cercetarea pedagogică, inovaţia şi reforma în educaţie;
13. Metode utilizate în cercetare pedagogică. Metode de prelucrare şi interpretare matematicostatistică a datelor ;
14. Cercetarea ca activitate autoreflexivă a educatorului. Cadrul didactic cercetător – Profil de
competenţe.

b) Teme privind domeniul de specialitate şi didactica acestuia :
Conducător ştiinţific
Prof.univ.dr.Mihai Deju

Tema propusă
1. Aspecte contabile şi fiscale privind cheltuielile salariale,
contribuţiile pentru asigurările şi protecţia socială. Integrarea
tehnologiilor interactive de predare, învăţare şi evaluare în
contabilitate.
2. Analiza economico-financiară a întreprinderii pe baza
datelor furnizate de situaţiile financiare anuale. Metode
utilizate în cercetarea pedagogică.
Conf.univ.dr.Daniel Botez
1. Inchiderea exercitiului financiar, intocmirea si publicarea
situatiilor
financiare. Experimentul şi metodologia
experimentală în predarea contabilităţii.
2. Principiile contabilitatii: aspecte teoretice şi aplicate.
Relaţia dintre cercetarea pedagogică, inovaţia şi reforma în
educaţie.
Conf.univ.dr.Aristiţa Rotilă
1. Contabilitatea stocurilor. Mijloacele de învăţământ şi
integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare a
contabilităţii.
2.Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatului
exerciţiului şi raportarea performanţei financiare. Optimizarea
strategiilor didactice utilizate în predarea contabilităţii.
Lect. univ. dr. Ionela-Cristina 1.Aspecte teoretice și practice aferente tratamentelor contabile
Breahnă-Pravăț
aplicate în cazul operațiunilor economice privind imobilizările
corporale. Strategiile didactice utilizate în predarea
contabilității
2.Abordare teoretico-aplicativă a procesului de inventariere a
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor
proprii. Mijloacele de învăţământ şi rolul acestora în procesul
de predare-învăţare-evaluare a contabilităţii
Lect. univ. dr. Simona-Elena 1. Bilanțul și poziția financiară a întreprinderii. Metode activDragomirescu
participative și integrarea lor în predarea contabilității.
2. Contul de profit și pierdere și performanța financiară.
Integrarea metodelor activ-participative
în predarea
contabilității.
Lect. univ. dr. Păcurari Doina
1.Evaluarea în contabilitate. Adaptarea metodelor de predare
in vederea obtinerii competentelor profesionale stabilite.
2. Contabilitatea tertilor. Utilizarea metodelor moderne de
predare si evaluare.
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