
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei PRACTICĂ DE SPECIALITATE 

2.2 Titularul activităţilor de curs - 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Guriță Doina 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul  2 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei OB. 

 

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 90 din care:   3.5 curs - 3.6 seminar / laborator - 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar - 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 76 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  12 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 90 

3.9 Total ore pe semestru 90 

3.10 Numărul de credite 3 
 

 

  

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA ”PETRE ANDREI” DIN IAȘI 

1.2 Facultatea Economie 

1.3 Departamentul Ştiinţe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Economie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Marketing 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Marketing, Comportamentul consumatorului 

4.2 De competenţe 
Competenţe asigurate de disciplina Marketing, conform RNCIS  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare  

a cursului  
•  statistici, standarde ale calităţii, reglementări normative, 

5.2. de desfășurare  

a seminarului  

Fişe de lucru, portofoliu de practică 

Adeverinţă eliberată de conducerea unităţii, din care rezultă  desfăşurarea stagiului 

de practică 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C3. CULEGEREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA INFORMAŢIILOR DE MARKETING 

PRIVIND ORGANIZAŢIA ŞI MEDIUL SĂU 

C3.5 Elaborarea unui proiect de analiză a mediului de marketing al organizaţiei, în funcţie de specificul 

pieţei.  

C4. FUNDAMENTAREA ŞI ELABORAREA MIX-ULUI DE MARKETING 

C4.4. Aplicarea criteriilor standard pentru evaluarea programelor de marketing.  

C5. UTILIZAREA TEHNICILOR DE VANZARE  



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare 

  

 

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare 

Instructaj de practică  

RAPORT STAGIU I.FIRMA  

1. Identificare (nume, adresă, tel/fax, mail, persoană de contact)  

2. Obiect de activitate 

 3. Analiza mediului firmei 

 4. Analiza pieţei firmei 

 5. Forţa firmei (cota de piaţă absolută şi relativă, numărul angajaţilor firmei şi 

al leader-ului de piaţă, alţi indicatori)  

6. Analiza organizării firmei  

7. Analiza mixului de marketing al firmei 8. Organigrama 

 II. JURNALUL DE BORD  

1. Job description  

2. Desfăşurător pe zile  

3. Activităţi desfăşurate în fiecare zi  

III. REZULTATE CONCRETE ALE PRACTICII – capitol dezvoltat 

 1. Argumentarea (cu probe) a elementelor de contribuţie personală  

2. Propuneri personale de îmbunătăţire a elementelor mixului de marketing, 

respectiv a organizarii de marketing.  

3. Abilităţi dobândite (prezentate în raport şi la colocviu)  

4. Formare / modificare de atitudine  

ANEXE: 

 • Adeverinţă practică (să se precizeze neapărat perioada)  

• Chestionarul completat de un reprezentant al firmei 

• Prezentarea 

cerinţelor privind 

documentarea de 

către cadrul 

didactic 

coordonator al 

stagiului de practică 

Bibliografie: 

C5.4. Analiza şi evaluarea tehnicilor de vânzare şi a instrumentelor specifice de comunicare.  

C6. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MARKETING ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI  

C6.4. Analiza şi evaluarea critică a activităţilor în cadrul departamentului de marketing.  

C6.5. Propunerea modalităţilor de creştere a eficienţei organizării activităţilor de marketing 
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 CT2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici 

de relationare si munca eficienta in cadrul echipei 

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

al disciplinei  
Dobândirea abilităţilor de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice şi 

formarea deprinderii generale de a observa, analiza, interpreta şi oferi soluţii 

problemelor de marketing.  
7.2 Obiectivele specifice  La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să:  

Cunoască în profunzime activităţile desfăşurate de unitatea la care se 

realizează stagiul de documentare;  Aplice cunoştinţele teoretice 

dobândite la disciplinele de marketing la un domeniu particular al activităţii 

economice;  Identifice în practică elemente studiate în disciplinele de 

marketing.  



a) referințe principale (bibliografie minimală):  

Bălășescu Marius, Ghid pentru realizarea planului de marketing, Editura Universității Transilvania, Brașov, 

2013 

Kotler, Philip Marketing 3.0., Editura Publică, București, 2010 

Papuc Mihai, Marketing, Editura Pro Universitaria, București, 2011 

Rândașu Venera, Probleme, exerciții și studii de caz în marketing, Editura Eftimie Murgu, Reșița, 2010 

Sandu Petru, Aplicații de marketing, Editura Universității, Suceava, 2008 

Sabou Felicia, Marketing, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2007 

Stoica Cristina Maria, Cercetări de marketing. Concepte de bază. Scale de măsură. Analiza Regresională, 

Editura Tehnopress, Iași, 2007 

Stoica Cristina Maria, Lidia Alexa, Cercetări de marketing. Teorie și aplicații, Editura C.H. Beck, București, 

2010 

Tiron Monica, Marketing. Studii de caz și aplicații, Editura Solness, Timișoara, 2016 
Doina Guriță (2019), ” Marketing”, Suport de curs. 

 

b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională): 

Pițu Constantin, Strategii de marketing, Editura Universității Al. I. Cuza, Iași, 2013 

Rad Letiția, Mixul de marketing, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2007 

Raț Jana, Studiu despre mixul de marketing la SC Albalact SA, Motru, 2010 

Rădulescu Violeta, Strategii de marketing în servicii, Editura Pro Universitaria, București, 2008 

Roman Ion, Mixul de marketing în învățământul preuniversitar, Editura Tehnopress, Iași, 2013 

   
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Conţinutul disciplinei, de formare generală a economiştilor, corespunde cerinţelor impuse de piaţa 

muncii fiind în concordanţă cu cele mai recente evoluţii legislative şi practici naţionale. 
 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

în nota finală 

10.4 Curs 

- - - 

10.5 Seminar 

 

  

Realizarea unui punctaj minim la 

formele de evaluare precizate 

Analiza conţinutului 

dosarului şi răspunsurile la 

întrebări 

50%*Nota 

raport de 

practică 

50%*Nota 

proiect  
10.6 Standard minim de performanţă 

Formula notei finale : 50%* Nota raport de practică + 50%* Nota colocviu 

 

Data completării: 

24.09.2018      

              Semnătura titularului de curs 

 

Lect. univ. dr. Guriță Doina 

                 Semnătura titularului de seminar 

Lect. univ. dr. Guriță Doina 

  
   

   

Data avizării în Departament                                      Semnătura Directorului de Departament 

30.09.2019 


	FIŞA DISCIPLINEI

