
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei M A R K E T I N G    E D U C A Ţ I O N A L 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Rodica Boier 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Rodica Boier 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  V 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru) al activităţilor didactice 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator 28 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 56 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 17 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii, teme, proiect de echipă 17 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 44 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

1.2 Facultatea Economie 

1.3 Departamentul Științe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Economic 

1.5 Ciclul de studii Licență  

1.6 Programul de studii / Calificarea Marketing 

4. Precondiţii  
4.1 De curriculum Marketing general. Comportamentul consumatorului. Cercetări de marketing 

4.2 De competenţe Capacitate de analiză şi sinteză. Gândire creativă 

5. Condiţii  
5.1. de desfăşurare  

a cursului  

Sală de curs echipată pentru proiecţie video 

Suport de curs 

5.2. de desfășurare  

a seminarului  

Sală de curs echipată pentru proiecţie video şi acces internet 

Suport de proiect 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C1.1 – Definirea conceptelor, metodelor, tehnicilor şi a instrumentelor de marketing educaţional. 

C3.2 – Interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activităţii organizaţiei de servicii 

educaţionale. 

C5.5 – Proiectarea unui program de comunicare în marketingul educaţional. 



 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs  Ore 
Metode de 

predare 
Resurse utilizate 

1. Introducere: De la marketingul comercial la marketingul 

educaţional  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere 

interactivă  

Exemplificări 

Studii de caz  

Comentarii, 

dezbateri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentări PPT 

Suport de curs 

(format electronic) 

Materiale pentru 

studii de caz 

Acces internet 

2. Particularităţile ofertei de servicii educaţionale. 

Intangibilitate şi inseparabilitate  

 

2 

3. Particularităţile ofertei de servicii educaţionale. Variabilitate 

şi perisabilitate  

 

2 

4. Piaţa serviciilor educaţionale. Cererea  2 

5. Piaţa serviciilor educaţionale. Oferta şi concurenţa   2 

6. Comportamentul consumatorului de servicii educaţionale şi 

orientarea către acesta  

 

2 

7. Factori comportamentali ai consumatorului de servicii 

educaţionale   

 

2 

8. Procesul deciziei de adoptare a unei oferte educaţionale   2 

9. Cercetări de marketing în aria serviciilor educaţionale (I). 

Procesul cercetării   

 

2 

10. Cercetări de marketing în servicii educaţionale  (II). 
Metode, tehnici, instrumente   

 
2 

11. Politica de produs educaţional. Proiectare, creare, 

implementare, evaluare   

 

2 

12. Politici de preţ şi distribuţie în aria serviciilor educaţionale  2 

13. Politici de marketing în promovarea ofertelor educaţionale   2 

14. Aspecte deontologice în marketingul serviciilor 

educaţionale   

 

2 
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CT1 – Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul  propriei strategii de 

munca riguroasa, eficienta si responsabila. 

CT2 – Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici 

de relationare si munca eficienta in cadrul echipei. 

CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificare eficientă a resurselor şi tehnicilor 

de învăţare pentru propria dezvoltare profesională. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul 

general  

al disciplinei  

Formarea la studenţi a competenţelor de management a programelor de marketing 

educaţional (proiectare, creare, implementare şi evaluare). 

 

 

 

7.2 Obiectivele 

specifice  

- Inzestrarea studenţilor cu un bagaj de competenţe manageriale de gestionare a 

resurselor în vederea integrării organizaţiei în piaţa ofertelor de servicii 

educaţionale către comunitate. 

- Dobândirea uşurinţei de a opera cu concepte din domeniul marketingului educaţional. 

- Înţelegerea particularităţilor specifice ofertei educaţionale şi identificarea de soluţii 

pentru gestionarea adecvată a acestora. 

- Familiarizarea studenţilor cu caracteristicile managementului de proiect în zona 

marketingului educaţional. 

- Dezvoltarea capacităţilor de lucru şi comunicare în echipa de proiect educaţional. 
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Referințe suplimentare  

Octavia Costea (2017). Comunicare şi marketing educaţional, Editura ProUniversitaria, Bucureşti. 
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Universităţii „C. Brâncuşi”, Tg. Jiu. Seria Economie, nr. 3, p. 341-351.   
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8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare Resurse utilizate 

1. Investigarea comportamentului consumatorului de servicii 

educaţionale (6 ore) 

 

 

 

Dialog 

Dezbatere 

Proiect de echipă 

 

 

Prezentare PowerPoint 

Studii de caz 

Articole disponibile 

online 

Ghid pentru proiect 

 

2. Investigarea procesului deciziei de adoptare a unei oferte 

educaţionale 4 ore) 

3. Investigarea ofertei de servicii educaţionale (4 ore) 

4. Proiectarea unei oferte educaţionale. Conţinutul ofertei (4 

ore) 

5. Proiectarea unei oferte educaţionale. Tarife practicate (4 ore) 

6. Proiectarea unei oferte educaţionale. Livrarea ofertei (2 ore) 

7. Program de marketing pentru stimularea adoptării unei oferte 

educaţionale (4 ore) 
 

Bibliografie 

Referințe principale  

Rodica Boier (2018). Marketing educaţional. Suport pentru proiect, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi. 

Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan (2010). Marketing 3.0. De la produs la consumator şi la 

spiritul uman, Editura Publica, Bucureşti. 

Gerald Zaltman (2007). Cum gândesc consumatorii. Aspecte esenţiale pentru studiile de piaţă, Editura Polirom, 

Iaşi. 
 

Referințe suplimentare 

Adriana Nicu (2013). Politici educaţionale. Repere teoretice şi pragmatice, Editura ASCR, Cluj-Napoca. 

Alois Gherguţ (2007). Management general şi strategic în educaţie. Ghid practic, Editura Polirom, Iaşi. 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Programa analitică a cursului este permanent corelată cu cele corespunzătoare din universităţi etalon din ţară şi 
din străinătate. 

Periodic, au loc întâlniri şi dezbateri (formale sau informale) cu managementul unor instituţii educaţionale, în 

scopul identificării de exigenţe şi aşteptări ale acestora faţă de competenţele angajaţilor existenţi şi 

prospectivi. Posibilele soluţii se obţin împreună şi ele conduc la accente în procesul instructiv-educativ al 

studenţilor.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere în 

nota finală 

Curs 

- participarea activă la curs 

- corectitudinea cunoştinţelor dobândite 

- coerenţa logică a cunoştinţelor dobândite 

- gradul de asimilare a limbajului de specialitate 

 

 

- teste rapide 

- teme pentru acasă 

- dialoguri, dezbateri 

 

30% 

Seminar 

 

 
  

- participarea activă la seminar 

- implicarea în rezolvarea studiilor de caz 

- întrebări adresate, exemplificări adăugate 
 

- utilizarea corectă a metodelor de analiză  

- interpretarea adecvată a informaţiilor 

- lejeritatea în a opera adecvat cu limbajul de 
specialitate 

 

- implicarea în lucrul echipei de proiect 

- calitatea proiectului 

- calitatea susţinerii argumentate a proiectului 

 

- interactivitate 

 

 

 

- calitatea analizelor 

 

 

 

- proiect de echipă 

 

20% 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

30% 

 

Standard minim de performanţă 

 

1. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei Marketing educaţional. 

2. Comunicarea adecvată a unor informaţii de specialitate, utilizând limbajul specific disciplinei. 

3. Realizarea proiectului de echipă „Program de promovare a ofertei educaţionale ……………… (la alegere)”. 

4. Soluţionarea în timp real, şi în condiţii de asistenţă calificată, a unei situaţii aplicative – reală / ipotetică –, 

respectând normele deontologiei profesionale. 
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Titular de curs, 

 

 

 

Prof. dr. Rodica Boier 

                 

 

Titular de seminar,  

 

 

 

Prof. dr. Rodica Boier 
   

   

 

Data avizării în Departament 

 

30.09.2019 

…………………………………. 

                                      

Director de Departament,  

 

 

………………………………………… 
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