TEME LUCRĂRI DISERTAŢIE 2010-2011
1. Managementul investiţiilor în domeniul protecţiei mediului ambiant
2. Dezvoltarea sistemelor financiare şi creşterea economică (în contextul
integrării)
3. Modele şi strategii de accelerare a creşterii economice (în contextul
integrării)
4. Cadru integrat de analiză a managementului schimbării instituţionale şi
strategii de eficientizare a activităţilor instituţiilor statului
5. Globalizarea sistemelor financiare. Analiza proceselor de încurajare a
dezvoltării financiare în ţările emergente
6. Globalizarea, fluxurile internaţionale de capital şi ciclul investiţional
7. Globalizarea economica si investitiile pe pietele de capital
8. Strategii de stabilire a regimului ratei de schimb pornind de la
performanţele macroeconomice, în condiţiile globalizării accelerate.
9. Impactul pieţelor de capital şi a sistemului bancar asupra creşterii
economice în România, după integrarea europeană.
10.Analiza efectelor capitalului inovaţional asupra creşterii economice în
economiile emergente
11. Managementul crizelor sistemice şi mecanismele de restabilire a
creşterii economice
12. Costurile şi beneficiile integrării României în UE
13. ISD şi schimbările de structură şi performanţă în economiile Central şi
Est Europene
14. Analiza proceselor de aglomerare investiţională, localizare în condiţii
de risc şi incertitudine
15. Strategia globală a deciziilor investiţionale la nivelul FMN
16. Crizele financiar – valutare în contextul globalizării
17. Globalizarea şi FMI
18. Implicatiile dezvoltarii triadei UE – SUA – Japonia asupra globalizarii
economice
19. Noii actori BRIC si globalizarea economica
20. Modalitati de masurarea a influentei tarilor PIIGS asupra stabilitatii
zonei Euro
21. Corporaţiile multinaţionale – vector al globalizării economice
22. Indicatori de globalizare şi metodologii statistice de raportare a
instituţiilor financiare internaţionale
23. Modele regionale de economie (o analiză comparativă)
24. Integrarea europeană – variantă de globalizare. Modelul economic
european
25. Costurile şi beneficiile integrării ţărilor din Centrul şi Estul Europei în
UE
26. Modelul european – un model regional al economiei globale
27. UE şi zonele de uniuni monetare optimale
28. UME şi caracterul de optimalitate al zonei monetare de influenţă

