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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

1.2 Facultatea / Departamentul         Facultatea de Ştiinţe Economice 

1.3 Catedra    Management, Marketing, Administrarea afacerilor 

1.4 Domeniul de studii                 Administrarea afacerilor 

1.5 Ciclul de studii                   Master  

1.6 Programul de studii/Calificarea    Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei              CERCETĂRI CANTITATIVE ŞI MODELARE 

DE MARKETING 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect.univ.dr. Oana Duralia 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Oana Duralia 

2.4 Anul de 

studiu 

II 
2.5 Semestrul 

II 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei 

Ob 

 

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: 3.2 curs 

28 
3.3 seminar/laborator 

28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             34 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             22 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   34 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ..................................                                      0 

3.7 Total ore studiu individual      94 

3.9 Total ore pe semestru            150 

3.10 Numărul de credite              6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 

4.1 de curriculum         Marketing; 

 Statistică; 

4.2 de competenţe          Utilizarea instrumentelor şi a aplicaţiilor 

informatice în activităţile de marketing. 



 

 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Facultatea de Științe Economice 

 

2 
 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1. de desfăşurare a                                     

cursului                  
 Sala cu echipament de predare multimedia şi acces la 

internet 

5.2. de desfăşurare a                                    

seminarului/laboratorului 
 Sala cu echipament de predare multimedia şi acces la 

internet 

    

6. Competenţele specifice acumulate 

 

C
o
m

p
et

en
ţe

  

p
ro

fe
si

o
n
al

e  Identificarea, explicarea şi aplicarea creativă a metodelor de cercetare cantitativă şi a 

modelării de marketing alături de formularea de alternative interpretative şi demonstrarea 

relevanţei acestora; 

 Studierea comparativă şi evaluarea critică a metodelor, tehnicilor şi instrumentelor folosite în 

activităţile de cercetare şi modelare de marketing; 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

  Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul  propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 

tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei, demonstrând capacitatea de a 

conduce grupuri de lucru, echipe de proiect, şi de a comunica în contexte dintre cele mai 

diverse. 

 

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

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Însuşirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor ştiinţifice de 

obţinere,  analiză şi interpretare a informaţiilor de marketing 

necesare unei bune conduceri a activităţii de marketing. 

 

7.2 Obiectivele specifice              Dezvoltarea unor capacităţi şi abilităţi de a asigura 

implementarea cercetării de marketing în cele mai diferite 

domenii ale vieţii economico-sociale; 

 Dezvoltarea  capacităţii de evaluare critică a rezultatelor unor 

noi cercetări în domeniul marketingul, concomitent cu 

capacitatea de a oferi soluţii viabile la problemele identificate în 

urma cercetării. 

    

8.  Conţinuturi: 

 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

Perspectiva managerială asupra 

cercetării de marketing : rolul 

cercetării de marketing în procesul 

decizional, utilizatorii şi furnizorii 

Prelegere/Dezbatere 4 ore  
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de cercetări de marketing; 

Tipologia şi procesul cercetărilor de 

marketing cantitative ; 

Prelegere/Dezbatere 2 ore  

Măsurarea fenomenelor  în 

cercetarea de marketing; 

Prelegere/Aplicaţii 2 ore  

Evaluarea acurateţei măsurării în 

cercetarea de marketing ; 

Prelegere/Dezbatere 2 ore  

Modalităţi de obţinere a datelor în 

cercetările de marketing:investigarea 

datelor secundare; 

Prelegere/Dezbatere 2 ore  

Modalităţi de obţinere a datelor în 

cercetările de marketing:sondajul 

statistic, erori asociate sondajului; 

Prelegere/Dezbatere 2 ore  

Modalităţi de obţinere a datelor în 

cercetările de marketing : 

observarea; 

Prelegere/Dezbatere 2 ore  

Determinarea dimensiunii 

eşantionului şi alegerea metodei de 

eşantionare; 

Prelegere/Aplicaţii 2 ore  

Analiza datelor şi previziunea 

fenomenelor în cercetările de 

marketing : analiza univariată; 

Prelegere/Dezbatere 2 ore  

Analiza datelor şi previziunea 

fenomenelor în cercetările de 

marketing : analiza bivariată; 

Prelegere/Aplicaţii 2 ore  

Metode cantitative de previziune; Prelegere/Dezbatere 4 ore  

Conceptul de model în marketing; 

procesul de modelare; 

Prelegere/Dezbatere 2 ore  

Bibliografie: 

 Bradley, N- Marketing Research : Tools and Techniques, Ed. Oxford University Press, 2013; 

 Cătoiu, I. (coord) –Cercetări de marketing-Tratat-,Ed. Uranus, Bucureşti, 2009; 

 Hair, J., Bush R., Hill, C. – Marketing Research, Ed. McGraw-Hill, 2009; 
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 Hans, P.H., Richard, P. – Quantitative Models in Marketing Research, Ed. Cambridge University 

Press, 2010; 

 Malhotra, N.- Esentials of Marketing Research, Global Edition, Ed. Pearson Education, 2014; 

 McDaniel, C., Gates, R. – Marketing Research, Ed.John Wiley &Sons Ltd., 2014; 

 Cătoiu, I., Stanciu, O., Tichindelean, M. – Statistical Inferences Used In Marketing Research, 

Studies in Business and Economics, ISSN 1842-4120, pp. 130-136, vol5, nr.3, 2010; 

 Dumitrescu, L., Stanciu, O., Tichindelean, M., Vinerean, S. – The Use of Regression Analysis in 

Marketing Research,  Studies in Business and Economics, ISSN 1842-4120, pp. 94-109, vol.7, 

nr.2, 2012. 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Faza preliminară a  procesului cercetării de 

marketing; 

Prelegere/Dezbatere 4 ore  

Faza de proiectare a procesului cercetării de 

marketing ; 

Prelegere/Dezbatere 2 ore  

Fata de implementare a procesului cercetării 

de marketing 

Prelegere/Dezbatere 2 ore  

Proiectarea chestionarului Prelegere/Dezbatere 2 ore  

Etica în cercetările de marketing Prelegere/Dezbatere 2 ore  

Metode şi tehnici utilizate în cercetările de 

marketing internaţional 

Prelegere/Dezbatere 2 ore  

Diferenţiala semantică, scala lui Stapel, scala 

lui Likert-aplicaţii 

Aplicaţii 2 ore  

Metoda comparaţiilor perechi-aplicaţii Aplicaţii 2 ore  

Metoda ordonării rangurilor, scala cu sumă 

constantă-aplicaţii 

Aplicaţii 2 ore  

Q-sort, modelul Fishbein Rosenberg-aplicaţii Aplicaţii 2 ore  

 

Cercetare directă selectivă - prezentare 

proiect individual 

Prezentare PPT 4 ore  

Cercetare directă selectivă - prezentare 

proiect individual 

Prezentare PPT 2 ore  
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Bibliografie: 

 Bradley, N- Marketing Research : Tools and Techniques, Ed. Oxford University Press, 2013; 

 Cătoiu, I. (coord) –Cercetări de marketing-Tratat-,Ed. Uranus, Bucureşti, 2009; 

 Hair, J., Bush R., Hill, C. – Marketing Research, Ed. McGraw-Hill, 2009; 

 Hans, P.H., Richard, P. – Quantitative Models in Marketing Research, Ed. Cambridge University 

Press, 2010; 

 Malhotra, N.- Esentials of Marketing Research, Global Edition, Ed. Pearson Education, 2014; 

 McDaniel, C., Gates, R. – Marketing Research, Ed.John Wiley &Sons Ltd., 2014; 

 Cătoiu, I., Stanciu, O., Tichindelean, M. – Statistical Inferences Used In Marketing Research, 

Studies in Business and Economics, ISSN 1842-4120, pp. 130-136, vol5, nr.3, 2010; 

 Dumitrescu, L., Stanciu, O., Tichindelean, M., Vinerean, S. – The Use of Regression Analysis in 

Marketing Research,  Studies in Business and Economics, ISSN 1842-4120, pp. 94-109, vol.7, 

nr.2, 2012.. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului: 

 

În vederea stabilirii conţinuturilor şi a metodelor de predare au fost consultate platformele altor 

universităţi de profil din ţară şi din străinătate, iar pe de altă parte s-a ţinut cont de aşteptările angajatorilor 

după cum au fost ele formulate în dialogurile dintre reprezentanţii mediului de afaceri şi universitate. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate         
10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din                                                         

nota finală      

10.4 Curs              

Însuşirea şi înţelegerea 

problematicii tratate la 

curs; 

Examen scris; 50% 

10.5 Seminar/laborator 

Evaluare pe parcursul 

semestrului; 

 

Teme scrise, Proiect 

 

 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        

 Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obţinerea unei note finale de minim 5(cinci); 

 Studentul trebuie să cunoască  conceptele cheie cu care operează disciplina  verificate prin examen 

final scris; 

 Studentul trebuie să aibă capacitatea de a transpune în lucrări practice conceptele  teoretice – 

realizarea temelor de seminar şi realizarea proiectului individual. 
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Data completării      Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 

01.10.2016      ......................................      ...................................... 

 

 

Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 

......................................      ...................................... 

 


