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1. Optimizarea serviciilor de alimentație publică din Republica Moldova
2. Evaluarea calității serviciilor de alimentație oferite de restaurantele locale
3. Impactul cateringului asupra dezvoltării turismului moldovenesc
4. Turismul rural – ca factor al dinamizării turimului din Republica Moldova
5. Eficiența structurilor de cazare din Republica Moldova
6. Optimizarea serviciilor de cazare turistică din Republica Moldova
7. Proiectul economic – ca factor al eficientizării turismului moldovenesc
8. Calitatea ca factor esențial al fidelizării clienților din domeniul turistic
9. Schimbări în turismul moldovenesc ca urmare a intensificării circulației turistice
10. Valorificarea potențialului turistic prin dezvoltarea antreprenoriatului în turismul rural
11. Specificul managementului agenției de turism din Republica Moldova
12. Studiu analitic asupra teoriilor economice cu privire la managementul hotelier
13. Rolul transporturilor turistice în evoluţia fenomenului
14. Locul managementului strategic în gestiunea hotelieră
15. Studiu analitic a industriei hoteliere a României şi R. Moldovei
16. Despre posibilităţi de dezvoltare a turismului in zone afiliate râului Nistru
17. Evaluarea cantitativă şi calitativă a resurselor din regiunea de Nord a ţării
18. Analiza sistemului managerial a unui hotel (în baza unui exemplu concret)
19. Analiza structurii şi serviciilor hoteliere (în baza unui exemplu concret)
20. Studiu asupra managementului calităţii serviciilor de hotel
21. Analiza comercializării produsului hotelier
22. Analiza posibilităţilor de includere a rezervaţiilor naturale în circuitul turistic
23. Analiza industriei hoteliere a Republicii Moldova
24. Studiu asupra turismului muzeistic a RM
25. Studiu asupra turismului ecologic din RM
26. Studiu analitic asupra calităţii şi performanţelor în turismul internaţional
27. Dezvoltarea durabilă a turismului în zone urbane a RM
28. Planificarea activităţii turistice rurale în RM
29. Studiu asupra dezvoltării turismului viniviticol în RM
30. Strategii de dezvoltare a turismului de shoping în statele lumii

