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TEME PROPUSE PENTRU LUCRAREA DE 

DISERTAȚIE 

 
 

Prof. univ. dr. POTOP Vladimir 

 

1. Managementul unui club sportiv. 

2. Influenţa activităţii manageriale în dezvoltarea personalităţii tinerelor 

gimnaste 

3. Comunicarea în jocul de fotbal și importanța interacțiunii dintre antrenor și 

sportivi 

4. Opiniile specialiştilor privind influenţa parametrilor efortului în pregătirea 

gimnastelor junioare. 

5. Planificarea parametrilor efortului într-un ciclu anual de pregătire în cadrul 

secţiei de judo a unui Club Sportiv Școlar 

6.  Managementul activităţilor sportive de timp liber în cadrul unui centru de 

FitClass Club 

7. Rolul managementului resurselor umane la nivelul federaţiilor de 

specialitate. 

8. Managementul organizării Campionatului National de Gimnastică artistică 

feminină 

9. Managementul activităţii de organizare a Federației Române de Polo. 

10. Rolul activităţii manageriale asupra creșterii motivaţiei antrenorilor într-o 

secţie pe diferite ramuri sportive. 

 

 

Prof. univ. dr. Constantinescu Dan 

 

1. Abordarea strategică a resurselor umane într-o firmă sau instituție publică 

2. Un model funcțional de recrutare și selecție a resurselor umane 



3. Strategii și politici de asigurare cu resurse umane în domeniul …… 

4. Evaluari cantitative și calitative în managementul carierei 

5. Aspecte comune și abordari specifice ale carierei profesionale în domeniul … 

(artistic, sportiv, militar ș.a.) 

6. Rolul factorilor motivaționali în obținerea performanței 

7. Repere obiective și subiective în abordarea sistemului de recompense al 

organizației  

8. Managementul resurselor umane în perioade de criză 

 

 

Conf. univ. dr. Ulăreanu Marius 

 

1. Optimizarea organizarii si conducerii unui start up din domeniul serviciilor 

sportive prin elaborarea unui plan de afaceri  

2. Utilizarea elementelor de marketing in vederea atragerii de sponsori in 

sustinerea activitatii sportive a unui club sportiv  

3. Utilizarea analizei SWOT pentru elaborarea strategiei de organizare si 

conducere unui club sportiv –  

4. Optimizarea organizarii si conducerii unui club sportiv prin utilizarea metodei 

de management Diagrama Gantt DONE  

5. Eficientizarea managementului operational al unui club sportiv prin utilizarea 

metodei de management - tabloul de bord 

6.  Elaborarea unei strategii de marketing in vederea cresterii numarului de 

sponsori la A.S. Rusanesti –  

7. Elaborarea unui plan de afaceri in domeniul serviciilor sportive la nivelul 

cluburilor sportive universitare  

8.  Utilizarea activitatilor de marketing in vederea promovarii imaginii unui club 

sportiv  

9. Elaborarea unei strategii de marketing in vederea cresterii numarului de 

consumatori directi ai echipei de volei divizia A, CSM Targoviste –  

10. Dezvoltarea unei strategii de marketing in vederea optimizării ofertei de 

servicii din cadrul Centrului Berry Fitness Spa, Bucuresti –  

11. Utilizarea unei metode de management specific  in vederea  optimizarii 

organizării şi conducerii unei asociaţii sportive 



12. Contribuţii privind conceperea şi implementarea unui plan de afaceri în 

domeniul educaţiei fizice şi sportului 

13. Elaborarea unui proiect de eliberare finaciare în aria serviciilor sportive 

14. Optimizarea organizării şi conducerii unei asociaţii sportive prin utilizarea 

planificarii manageriale 

15 Triggere de eficientizare a activităţii de marketing la nivelul cluburilor sportive 

16.Strategii de finanţare a managementului proiectului în domeniul educaţiei fizice 

şi sportului 

17. Eficientizarea organizării clubului Tenis Club As prin instrumente si tehnici 

manageriale 

18. Elaborarea şi implementarea unui plan de afaceri, vizând un start-up în 

domeniul serviciilor sportive 

19.Strategii de eficientizare in cadrul unui proiect managerial al activitatilor 

montan 

20. Dezvoltarea managementului operaţional la nivelul asociaţilor sportive şcolare 

 

 

Lector univ. dr. Nicoleta Alexandrescu 

 

1. Utilizarea elementelor de marketing în vederea atragerii de sponsori în 

susținerea activității sportive a unui club sportiv universitar 

2. Elaborarea unui plan de afaceri în domeniul serviciilor sportive la nivelul 

cluburilor sportive universitare 

3. Elaborarea unei strategii de marketing în vederea creșterii numărului de 

consumatori direcți ai echipei de handbal divizia A seria C feminin, CSU Știința 

București 

4. Metode de management specific  în vederea optimizării organizării şi conducerii 

unei asociaţii sportive universitare. 

 

 

 

Lector univ. dr. Valentina Ștefănică 

 

1. Elaborarea unui program de marketing in vederea creșterii fidelității clienților 

în organizațiile sportive. 

2. Implementarea unei strategii de marketing pentru optimizarea promovării 

serviciilor sportive 



3. Eficientizarea unui start-up prin utilizarea planului de afaceri in serviciile 

sportive –studii de caz. 

4. Optimizarea promovării de marketing din cadrul ONG-urilor, cluburi sportive 

Coordonate ale comunicării in managementul competiției.  

5. Elaborarea unui proiect strategic menit sa conducă la promovarea 

managementului performant in cadrul organizațiilor sportive. 

6. Elaborarea unei strategii de marketing in vederea optimizării ofertei de servicii 

din cadrul centrelor private de  fitness. 

7. Optimizarea managementului prin utilizarea metodelor de management. 

8. Studiu comparativ între marketingul desfăşurat în cadrul a două organizaţii 

sportive –Utilizarea conceptelor de management in organizarea si promovarea 

unei tabere pentru copii. 

9. Optimizarea activitatii antreprenoriale din cadrul unui start-up prin elaborarea 

unui plan de afaceri. 

10. Imbunatatirea managementului organizațiilor sportive prin implementarea unor 

aspecte ale managementului comparat. 

 

 

Notă: 

 

Studenții au posibilitatea să propună și alte subiecte pentru lucrările de disertație, 

din tematica de bază și cea conexă. 


