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1. Sisteme expert pentru managementul proiectelor;  

2. Managementul corporatist prin proiecte; 

3. Administrarea electronică a proiectelor ; 

4. Managementul riscurilor în domeniul alimentar;  

5. Managementul riscurilor bancare in afaceri prin proiecte;  

6. Managementul proiectelor prin comparare si adaptare ;   

7. Managementul prin proiecte folosind teoria constrângerilor ; 

8. Managementul proiectelor folosind sisteme inteligente integrate ;    

9. Managementul riscului de piaţă;  

10. Managementul proiectelor de e-business;  

11. Managementul proiectelor de web;  

12. Managementul proiectelor din tehnologia informaţiei ;  

13. Managementul proiectelor multimedia;  

14. Managementul proiectelor pentru Întrepinderi Mici şi Mijloci;  

15. Managementul resurselor umane în proiecte; 

16. Managementul calităţii în proiecte;  

17. Managementul riscurilor în proiecte folosind tehnici Şase Sigma ;   

18. Managementul proiectelor public-privat;   

19. Monitorizarea proiectelor;  

20. Managementul prin proiecte al evenimentelor organizaţionale;  

21. Inteligenţa emoţională în proiecte;  

22. Managementul conflictelor în proiecte; 

23. Dreptul de proprietate intelectuală în proiecte;  

24. Managementul proiectelor folosind tehnici de inginerie concurentă ; 

25. Managementul proiectelor de dezvoltare produse noi ; 

26. Managementul riscurilor de credit in afaceri prin proiecte;  

27. Etica în proiecte;  

28. Managementul riscurilor culturale în proiecte;  

29. Managementul stresului în proiecte;  

30. Riscul electronic în proiecte ; 

31. Riscul operaţional în proiecte;  

32. Managementul riscului;  

33. Managementul riscurilor în proiecte folosind tehnologia informaţiei;  

34. Managementul riscului reputaţional in proiecte;  

35. Mangementul proiectelor folosind tehnici de externalizarea activităţilor ; 

36. Managementul proiectelor de dezvoltare societăţi noi ; 

37. Managementul proiectelor de marketing; 

38. Managementul proiectelor de mediu;  

39.  Managementul financiar al riscurilor in proiecte; 

40.  Managementul proiectelor folosind tehnici de obiecte orientate;  

41.  Managementul proiectelor de lansare produse bancare ; 

42. Managementul proiectelor de cercetare; 
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43. Managementul riscurilor în întreprinderi structurate prin proiecte ;  

44. Managementul riscurilor energetice;  

45. Managementul guvernării prin proiecte;  

46. Aplicaţii ale tehnicilor de reinginerie în proiecte  ;  

47. Managementul proiectelor folosind sisteme informatice integrate 

48. Managementul comunicării în proiecte ;  

49. Managementul riscurilor informatice ; 

50. Managementul proiectelor de guvernare electronică ; 

51. Managementul riscului legislativ in proiecte; 

52. Managementul afacerilor prin proiecte; 

53. Managementul proiectelor de investiţii imobiliare ; 

54. Managementul programelor şi proiectelor politice; 

55. Managementul proiectelor cu finanţare prin instrumente structurale;  

56. Mediul legislativ al proiectelor; 

57. Sisteme de control ale managementului în societatea structurată prin proiecte; 

58. Managementul proiectelor folosind proceduri de pregătire individualizată ;  

59. Inteligenţa competitivă în managementul proiectelor ; 

60. Managementul proiectelor pentru reţele de vânzări cu amănuntul ; 

61. Managementul proiectelor de sănătate publică; 

62. Managementul afacerilor virtuale prin proiecte ; 

63. Managementul proiectelor folosind proceduri de "Inteligenţa afacerilor" ; 

64. Managementul proiectelor folosind proceduri de " Gandire Laterală" ; 

65. Managementul riscurilor financiare in proiecte; 

66. Mnagementul proiectelor de constructii;  

67. Managementul riscurilor la guvernarea prin proiecte;  

68. Managementul competentelor sociale in proiecte;  

69. Managementul proiectelor de sanatate publica;  

70. Managementul riscului in proiecte de constructii; 

71. Managementul continuitatii afacerilor;    

72. Managementul recuperări din dezastre;    

73. Managementul riscului in proiecte; 

74. Managementul riscului financiar in proiecte 

75. Managementul riscului in proiecte finantate prin instrumente structurale; 

76. Psihologia proiectelor- modele psihologice si tehnici pentru succes in proiecte; 

77.Teoria jocurilor in managementul proiectelor-modelarea deciziei in afaceri prin proiecte;   

78. Teme din domeniile: managementul proiectelor; managementul riscului; analiza financiara a 

proiectelor, la propunerea solicitărilor concrete din partea studenţilor. 
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