
 

 

 

 FIŞA DISCIPLINEI 
 

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  Marketing  

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Marketing 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Proiecte de marketing 

2.2 Titularul activităţilor de curs – 

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

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare P 2.7 Regimul disciplinei OB. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru) al activităţilor didactice 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs 0 3.3 lucrari 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 24 din care:   3.5 curs 0 3.6 lucrari 24 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 24 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  22 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 76 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite 4 
 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Marketing 

4.2 De competenţe Marketing 

 

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

a cursului  

● Nu este cazul 

5.2. de desfășurare  

a seminarului  

● Activitatile se desfășoară în sistem clasic și cu acces la videoproiector 

pentru exemplificări 

 

6. Competenţele specifice acumulate  
Co
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C1.3. Aplicarea metodelor, tehnicilor si a instrumentelor specifice activitatii  de marketing  

C1.5. Proiectarea unui studiu de marketing 

C3.5. Elaborarea unui proiect de analiza a mediului de marketing al organizatiei, in functie de 

specificul pietei 
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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 şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici 

de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

 

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

al disciplinei  

● Deprinderea cunoştinţelor referitoare la modul de analiză a mediului de 

marketing și parcurgerea procesului de planificare de marketing 

7.2 Obiectivele specifice  ● Cunoasterea conceptelor: obiective, strategii, tactici, program operațional, plan 

de marketing   

● Cunoasterea etapelor analizei de marketing  

● Utilizarea rezultatelor cercetării de piață în vederea elaborării planificării de 

marketing  

● Analiza mediului intern si extern al firmei 

 

8. Conţinuturi 

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

Nu este cazul  

Bibliografie: 

Nu este cazul 

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

1. Introducere. Stabilirea detaliilor organizarii activitatii – 2 ore ● Explicatie, dezbateri, 

problematizare 

2. Importanta cercetării de marketing – studiu de caz – 2 ore ● Explicatie, dezbateri, 

problematizare 

3. Cercetarea documentară –  4 ore ● Explicatie, dezbateri, 

problematizare 

4. Analiza de marketing –- 4 ore ● Explicatie, dezbateri, 

problematizare 

5. Plan de cercetare – 2 ore 
 

● Explicatie, dezbateri, 

problematizare 

6. Culegerea datelor – 2 ore ● Explicatie, dezbateri, 

problematizare 

7. Analiza datelor – 2 ore ● Explicatie, dezbateri, 

problematizare 

8. Obiective si strategii de marketing – 2 ore ● Explicatie, dezbateri, 

problematizare 



 

 

9. Planificarea de marketing – programul operational -2 ore ● Explicatie, dezbateri, 

problematizare 

10. Prezentare proiect – Raport de cercetare - 2 ore ● Prezentare, dezbateri 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

1. Kotler, Ph. – Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2009 

2. Kotler, Ph. - 10 păcate capitale de marketing. Semne şi soluţii, Editura Codecs, Bucureşti, 2004. 

3. Maxim, E. – Marketing, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004   

4. Munteanu, C. – Marketing strategic, Editura Stef, 2006  

5. Zaltman, G. - Cum gândesc consumatorii. Aspecte esenţiale pentru studiile de piaţă, Editura Polirom, 

Iaşi, 2007 

b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională): 
1. Kotler, Ph., Armstrong, G., Principiile marketingului, ed. 3, Teora, Bucureşti, 2004 

2. Doina Guriță (2019), ” Marketing”, Suport de curs. 

 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi 

angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

● Corelarea opiniilor cu cele ale unor specialişti din economia reală, dispunând de competenţe similare 

celor urmărite prin disciplina predată: manager de produs, manager îmbunătăţire procese, manager de 

proiect, consultant în management etc. 

 

10. Evaluare 

Tip de 

activitate 
10.1 Criterii de evaluare 

10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

în nota finală 

10.4  Curs 
● Nu este cazul   

10.5  Seminar/ 

Proiect 

●Participarea activă la lucrari (interactivitate, 

întrebări adresate, exemplificări aduse, implicare 

în dezbateri, lucrul sistematic la proiect, 

prezentarea adecvată a proiectului etc.) 

Calitatea prezentarii proiectului 

● Verificare proiect 

scris, evaluare, 

prezentare 

100% 

10.6 Standard minim de performanţă 

● Realizarea proiectului conform cerintelor 

 

Data completării:  

24.09.2019      

              Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de seminar  

  Lect.univ.dr. Doina Guriță 
   
   

Data avizării în Departament 

30.09.2019 

                                     Semnătura Directorului de Departament 
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