Teme de cercetare (licență sau disertație)
propuse de Conf. Dr Radu NECHITA
Lucrări de licență
Microeconomie, Managementul IMM-urilor, Proiecte economice
Analiza rentabilității contribuțiilor la sistemul public de pensii.
Grupuri de interese şi legi anticoncurenţiale din România
(avocaţi, notari, farmacişti, experţi, industria cimentului, industria auto, …)
Reforma sistemului sanitar (Experiența românească, experiențe din alte țări)
Concurenţa în educaţie/învăţământ (Experienţa românească, experienţe din alte ţări)
Subvenţiile şi ajutoarele guvernamentale în perioada de tranziţie: o tentativă de cuantificare
Ajutorul de somaj între asistentă şi motivația muncii: experiențe străine şi recomandări pentru
România
Bariere administrative în mediul de afaceri românesc
Structura antreprenoriatului în localitatea/regiunea X
Concurența în sectorul X (furnizare/producție energie electrică, telefonie mobilă, televiziune, hipermarket, transport, ...)
Analiza programelor de stimulare a antreprenoriatului (tip Start-up nation, ajutoare de minimis etc.)
Economia integrării europene / Economie europeană / Globalizare și dezvoltare
România în rapoartele internaţionale (FMI, OECD, UE, World Bank, Index of Economic Freedom,
Economic Freedom of the World, Transparency International, Freedom House, Amnesty
International etc.)
Analiză critică a politicilor UE (PAC, politică industrială, vamală, ...): costuri, beneficii, reforme
potențiale, comparații cu alternative
Nivelul de convergenţă al României cu criteriile nominale /europene în domeniul financiar, bancar,
monetar
Politica monetară în România în perioada 1990-2018: efecte asupra creşterii economice
Compararea regimurilor monetare din România şi Bulgaria
Evoluția politicii monetare a BCE
Controverse privind globalizarea și creșterea economică
Controverse privind globalizarea și inegalitățile

Lucrări de disertație
Economia europeană în contextul globalizării / UE în economia globală / Relații economice
transatlantice
Analiză critică a politicii vamale a României / UE / USA
Analiză critică a politicii agricole comune
Analiză critică a politicii industriale a UE
Eficiența politicilor publice: O analiză comparativă între țările X, Y, Z...
Armonizare sau concurență fiscală în UE?
Analiza comparativă a mediilor de afaceri din UE
TTIP: analiza dezbaterii & impactului în sectorul X, Y, Z...
Tratate de liber-schimb: controverse, limite, efecte
Critical analysis of trade policy in EU / USA / Country X, Y, Z and/or sector A, B, C...
Critical analysis of agricultural policy in USA / EU vs reform in New Zealand
Critical analysis of industrial policy in EU
Public policy efficiency: Comparative analysis of policy X, Y, Z... in countries A, B, C...
Tax harmonization vs tax competition
TTIP: debate, potential impact, arguments, disagreements.
Free-trade agreements: controversies, limits, consequences
Fact checking: free-trade vs protectionism in public discourse (political parties, politicians etc)
Fact checking: industrial policy arguments in public discourse (political parties, politicians etc)
Fact checking: agricultural policy arguments in public discourse (political parties, politicians etc)

