Aprobată
la şedinţa catedrei „Economie şi Turism”
din 11.05.2017, proces verbal nr.10
Tematica tezelor de master la specializarea Economie şi administrarea
afacerii de cercetare şi de profesionalizare pentru anul de studii 2017-2018
1. Implementarea sistemului de siguranță a alimentelor în Republica Moldova
2. Particularitățile documentației în sistemul de management al calității aplicat
pe proceduri în baza unei întreprinderi.
3. Sisteme de management al calității aplicate în companiile din Republica
Moldova.
4. Evaluarea riscurilor de mediu în context naţional
5. Particularităţile activităţii antreprenoriale în Republica Moldova
6. Activitatea organizaţională a întreprinderii contemporane bazate pe proces
7. Analiza perspectivelor de dezvoltare a întreprinderilor autohtone din ramura
industriei încălţămintei
8. Analiza problemelor de gestiune a pieţei muncii în aspect managerial
9. Particularităţile finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica
Moldova în contextul integrării în UE
10. Particularităţile managementului alianţelor corporative
11.Aplicarea elementelor de marketing în cadrul companiilor de comerţ
12.Eficienţizarea activităţii întreprinderii prin intermediul sistemului de
management
13.Managementul marketingului întreprinderii de producere
14.Dezvoltarea unei întreprinderi comerciale prin leasing
15.Evaluarea reglementarării activităţii antreprenoriale în Republica Moldova
16.Managementul competitivității produselor agroalimentare în contextul
stimulării exportului din Republica Moldova
17.Dezvoltarea afacerii prin sistemul de franciză în Republica Moldova
18.Motivarea personalului – element al gestiunii economico-financiare;
19.Rolul diagnosticului activității economico-financiare a întreprinderii în
procesul decizional.
20.Metodele de cercetări de marketing şi aplicarea lor în condiţiile economiei
naţionale.
21.Analiza structurii organizatorice a întreprinderii „Moldtelecom” S.A. şi
influenţa ei la eficacitatea afacerilor.
22.Evaluarea competitivităţii întreprinderii şi elaborarea căilor ridicării ei.
23.Elaborarea strategiei de marketing a unei întreprinderi din Republica
Moldova.
24.Managementul aprovizionării – componentă a funcţiunii comerciale
25.Modalități de eficientizare a managmentului în Asociație Obștească

Aprobată
la şedinţa catedrei „Economie şi Turism”
din 11.05.2017, proces verbal nr.10
Tematica tezelor de master la specializarea Turism şi servicii hoteliere de
cercetare şi de profesionalizare pentru anul de studii 2017-2018
1. Fundamentarea economică a strategiilor de dezvoltare a turismului cultural
religios
2. Piaţa europeană a turismului rural. Strategii de promovare a ofertei rurale
3. Producerea şi comercializarea pachetelor de servicii turistice
4. Dezvoltarea turismului în zona de sud-est al Republicii Moldova
5. Factorii de succes în activitatea de turism
6. Diferenţierea şi poziţionarea în cadrul pieţii a serviciului turistic
7. Analiza comparativă poziţiei concurenţiale a firmei Solei Turism şi firmei
noi mici turistice.

Aprobată
la şedinţa catedrei „Finanţe şi contabilitate”
din 4.05.2017, proces verbal nr.10
Tematica tezelor de master la specializarea Administrarea financiar
bancară de cercetare şi de profesionalizare pentru anul de studii 2017-2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Argumentarea eficacităţii investiţiilor în proiectele noi de profil know-how
Cercetarea comparativă a activităţilor bancare de tip creditarea şi investire
Analiza pieţei serviciilor bancare în Republica Moldova
Elaborarea strategiilor financiare în cadrul întreprinderii
Politica financiară a întreprinderii
Decizia în managementul financiar al afacerii
Gestiunea capitalului întreprinderii
Probleme de finanțare a întreprinderilor în RM

