Lista studenţilor, tematicii şi a conducătorilor ştiinţifici ai tezelor de licenţă, anul universitar 2016-2017
Specialitatea Business şi administrare (BA42R)
Nr.crt.
1.
2.
3.

N. P. Studentului
Caraulan Roman
Isaico Leonid
Ţurcanu Vitalie

4.

Gruşca Cristina

5.

Zuza Elena

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Agachi Maria
Cardaniuc Cătălin
Cazacu Victoria
Dragan Liuba
Cîrbîic Dumitru
Sîrbu (Bulat) Daniela
Ciugureanu Doina

13.
14.
15.
16.
17.

Conducătorul ştiinţific
Stratută Diana, asist. univ.

Tcaci Carolina, dr., conf.
univ.
Movilă Irina, dr., conf.
univ.
Garbuz Veronica, as.univ.
Suslenco Alina, dr., lect.
univ.

Branașco Natalia, dr.,
conf. univ.
Coroban (Tindaru)
Movilă Irina, dr.,
Irina
conf.univ.
Lupaşcu Valeriu
Oleiniuc Maria, dr., lect.
superior
Titina (Glinscaia) Iulia Concediu academic
Bădărău Cătălina
Chiseliov
Lilia,
lect.
Socolenco (Bogonos) superior
Raisa

1.

19.

Cucoș Cristian

2.

20.

Osadeț Alla

Suslenco Alina, dr., lect.
univ.
Slutu Rodica, lect. univ.

Tema tezei de licenţă
Analiza metodelor manageriale în sistemul de management contemporan
Perfecţionarea managementului financiar în condiţiile economiei de piaţă
Influenţa comunicării şi a barierelor în comunicare asupra eficienţei
dezvoltării sociale a întreprinderii
Evidenţierea rezervelor interne a întreprinderii ca rezultat al analizei stării
financiare
PUBLIC RELATIONS – comunicarea între firmă şi mediul ei

Proiectarea Culturii organizaţionale a întreprinderii
Organizarea muncii în echipă la întreprindere
Planificarea strategică ca factor al eficientizării întreprinderii
Metodele manageriale și efectele lor asupra eficienței întreprinderii
Motivarea şi sistemele de stimulare a personalului la întreprindere
Modelul decizional în conducerea întreprinderii şi problemele utilizării lui
Analiza procesului participării Republicii Moldova la circuitul economic
mondial: forme de manifestare, factori determinanţi, efecte
Organizarea procesului de recrutare a resurselor umane
Analiza activității de aprovizionarea cu mărfuri și materiale la
întreprindere
Evaluarea mediului de marketing al întreprinderii
Organizarea activităţii de marketing în cadrul întreprinderii
Din anii precedenți
Planificarea strategică a resurselor umane la întreprindere
Analiza politicii de produs la întreprindere (în baza materialelor Î.I.
„Galos Nicolae”)

