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FIȘA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 

1.3 Departamentul   Management, Marketing și Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii                 Administrarea afacerilor 

1.5 Ciclul de studii                   Master 

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

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei              STRATEGII DE BRAND 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect.univ.dr. Camelia Budac 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Camelia Budac 

2.4 Anul de studiu I 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: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             36 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                                                                             50 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   50 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi  - 

3.7 Total ore studiu individual      144 

3.9 Total ore pe semestru            200 

3.10 Numărul de credite              8 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum         Marketing 

4.2 de competenţe         Utilizarea corectă a conceptelor, metodelor, tehnicilor și 

instrumentelor de marketing  

 Dezvoltarea mixului de marketing  

 Colectarea, analiza și interpretarea informațiilor de marketing 

legate de companie și mediu. 

 

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

cursului                  

● facilităţi tehnice: videoproiector, laptop, tabla, instrumente de scris 

5.2. de desfăşurare a                                    

seminarului/laboratorului 

● facilităţi tehnice: videoproiector, laptop, tabla, instrumente de scris 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
țe

  
p
ro

fe
si

o
n
al

e 

 Fundamentarea științifică a deciziilor privind strategiile și politicile de brand – prin 

identificarea, analiza şi interpretarea informațiilor care privesc interacțiunea dintre organizație 

și mediul său  

- identificarea și descrierea fenomenelor și proceselor care au loc la nivelul brandului, în 

contextul creat de dinamica mediului de afaceri; 

- explicarea și interpretarea fenomenelor și proceselor specifice brandului, în condițiile 

schimbărilor care au loc la nivelul mediului global de afaceri; 

- aplicarea de modele și instrumente de analiză, evaluare și previziune pentru 

identificarea factorilor (interni și externi) care influențează procesul de branding și 

impactul acestuia; 

- fundamentarea de studii și analize pentru deciziile strategice, tactice și curente luate în 

ceea ce privește brandul; 

- analiza critic-constructivă a datelor și informațiilor care privesc fenomene și procese de 

branding în strânsă corelație cu evoluțiile și tendințele mediului ambiant. 

 Elaborarea, formularea, coordonarea implementării și control-evaluarea principiilor și 

proceselor de marketing care să conducă la construcția unor branduri puternice 

- definirea conceptelor de brand și branding, a componentelor definitorii ale procesului 

de branding; 

- explicarea și interpretarea procesului de branding – conținut, faze, definirea relației 

dintre părțile implicate în construcția brandului; 

- formularea unor avantaje și dezavantaje ale brandului din prisma consumatorilor și 

respective a deținătorilor de branduri; 

- elaborarea strategiei de brand și integrarea ei operațională în strategia globală a firmei; 

- implementarea strategiei de brand și măsurarea rezultatelor.  

 Managementul și utilizarea informaţiilor şi cunoştinţelor în aplicarea metodelor, tehnicilor și 

instrumentelor de măsurare a valorii brandului 

- cunoașterea, înțelegerea și descrierea conceptelor, teoriilor şi metodologiilor de 

măsurare a valorii brandului; 

- explicarea şi interpretarea cantitativă și calitativă a informațiilor extrase din rapoarte; 

- aplicarea instrumentarului adecvat de analiză a datelor specifice;  

- evaluarea critic-constructivă a instrumentarului de prelucrare şi analiză a datelor. 
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 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă: 

- reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde corect şi 

de a fi apreciat (motivatie intrinseca si extrinseca) 

- capacitatea de a avea un comportament etic şi de a promova valorile morale în 

marketingul organizaţiei 

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

tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

- abilitatea de a colabora cu specialităţi din alte domenii – în definirea problemelor, 

identificarea şi implementarea soluţiilor / deciziilor  

- capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea – și de a adopta abordarea 

contextuală a managementului 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 

- implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina – participarea la olimpiade, 

concursuri și conferințe științifice studențești 

- cultivarea capacităţii de analiză a condiţiilor actuale şi viitoare de evoluţie ale 

mediului intern şi promovarea în acest fel a unui management orientat spre angajați 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoașterea elementelor necesare construcției unei strategii 

de brand de succes, utilizarea și aplicarea în mod eficient a 

instrumentele de branding. 
7.2 Obiectivele specifice              Studenții trebuie să adopte o atitudine critică asupra teoriilor și 

conceptelor prezentate la curs. Prin realizarea sarcinilor solicitate 

își vor îmbunătăți capacitățile de a realiza lucrări științifice. În 

continuare, studenții își vor antrena competențele didactice și 

retorice, își vor dezvolta conștiința de sine, abilitățile critice, 

atitudini ce caracterizează adevărații cercetători.   

 Cursul își propune, de asemenea, să pună teoria legată de 

strategiile de brand în practică prin examinarea unui număr de 

branduri reale și studii de caz din realitatea globală. Studenții vor 

demonstra cunoașterea realității complexe și procesului strategiei 

de brand. Vor învăța cum să genereze soluții originale și creative 

la probleme strategice și să le comunice eficient. Abilități 

suplimentare ca inițiativă, lucru în echipă, responsabilitate, 

conștiință de sine și atitudine critică vor fi exersate. 

    

8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 

Introducere în brand și branding Prelegere 

Dezbateri 

2 ore 

Customer Based Brand Equity Expunere interactivă 

Studii de caz 

Dezbateri 

4 ore 

Identificarea și alegerea poziționării brandului Expunere interactivă 

Studii de caz 

Dezbateri 

2 ore 

Crearea experienței de brand: identitatea verbală, vizuală și senzorială Conversaţia euristică 

Expunere interactivă 

Dezbateri 

4 ore 
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Cei patru vectori ai tangibilității brandului Conversaţia euristică 

și catehetică 

Expunere interactivă 

Dezbateri 

2 ore 

Crearea și implementarea strategiei de brand Expunere interactivă 

Studiu de caz 

Dezbateri 

4 ore 

Procesul de branding Conversaţia euristică 

Expunere interactivă 

Dezbateri 

2 ore 

Dezvoltarea unui sistem de management și măsurare a capitalului de 

brand 

Expunere interactivă 

Studiu de caz 

Dezbateri 

2 ore 

Auditul de brand Conversaţia euristică 

Expunere interactivă 

Dezbateri 

4 ore 

Măsurarea surselor de capital de brand Expunere interactivă 

Studiu de caz 

Dezbateri 

2 ore 

Bibliografie 

 Keller, Kevin Lane, Strategic Brand Management, 4th edition, Pearson Education 2013 

 Landor, The Essentials of Branding, McGraw-Hill, 2010 

 Muzellec, L. and Lambkin, M. C., Corporate Rebranding: the art of destroying, transferring and 

recreating brand equity, European Journal Of Marketing, 2006 

 Neumeier, Marty, The Brand Gap: How to Bridge the Distance Between Business Strategy and Design, 

New Riders Publishing, 2005 

 Olins, Wally, Brand new: The shape of brands to come, Thames&Hudson, 2014 

 Olins, Wally, The Brand Handbook, Thames&Hudson, 2008 

 Trout, Jack, Rivkin, Steve, Differentiate or Die: Survival in Our Era of Killer Competition, 2nd Edition, 

John Wiley&Sons, 2008 

 Trout, Jack, Rivkin, Steve, Repositioning: Marketing in an Era of Competition, Change and Crisis, 

McGraw-Hill, 2010 

 Wheeler, Alina, Designing brand identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, 4th 

edition, John Wiley&Sons, 2012 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Furnizarea informaţiilor privind criteriile de evaluare 

Furnizarea informaţiilor privind bazele metodologice de realizare a 

proiectului de semestru: 

- formarea echipelor de proiect 

- furnizarea ghidului de proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelegere interactivă 

Problematizare 

Turul galeriei 

Mozaic 

Studii de caz 

Dezbatere 

Prezentări 

2 ore 

Care sunt cele mai puternice branduri? 2 ore 

Cunoașterea brandului. Modelul rețelei neuronale 2 ore 

Puncte de paritate și puncte de diferențiere 2 ore 

Brand Report Card 2 ore 

Alegerea elementelor de brand 2 ore 

Crearea valorii pentru client 4 ore 

Utilizarea asocierilor de brand în construcția capitalului de brand 2 ore 

Livrarea experienței de brand 2 ore 

Livrarea promisiunii de brand 2 ore 

Strategia internă de brand 2 ore 

Prezentări de proiecte 4 ore 
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 Keller, Kevin Lane, Strategic Brand Management, 4th edition, Pearson Education 2013 

 Landor, The Essentials of Branding, McGraw-Hill, 2010 

 Muzellec, L. and Lambkin, M. C., Corporate Rebranding: the art of destroying, transferring and 

recreating brand equity, European Journal Of Marketing, 2006 

 Neumeier, Marty, The Brand Gap: How to Bridge the Distance Between Business Strategy and Design, 

New Riders Publishing, 2005 

 Olins, Wally, Brand new: The shape of brands to come, Thames&Hudson, 2014 

 Olins, Wally, The Brand Handbook, Thames&Hudson, 2008 

 Trout, Jack, Rivkin, Steve, Differentiate or Die: Survival in Our Era of Killer Competition, 2nd Edition, 

John Wiley&Sons, 2008 

 Trout, Jack, Rivkin, Steve, Repositioning: Marketing in an Era of Competition, Change and Crisis, 

McGraw-Hill, 2010 

 Wheeler, Alina, Designing brand identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, 4th 

edition, John Wiley&Sons, 2012 

 http://www.interbrand.com/ 

 http://www.millwardbrown.com 

 Landor Lexicon, http://www.landor.com/index.cfm?do=thinking.dictionary 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 
● Elaborarea conținutul disciplinei urmărește un grad înalt de compatibilizare cu programe din străinătate. De 

asemenea, în elaborarea acestuia au fost implicați reprezentanți ai mediului de afaceri. Conținutul disciplinei 

se actualizează în permanență, în concordanță cu noutățile din domeniu. 

 

10. Evaluare 
Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         

nota finală 

10.4 Curs              • Participarea la dezbateri • Notare pe parcursul 

semestrului 

10% 

• Cunoașterea 

conținutului si 

instrumentarului specific 

disciplinei 

• Examen scris – Test grilă 20% 

10.5 Seminar/laborator Teme seminar Predare 10% 

Proiect Predare și prezentare 30% 

Studii de caz Discuții 30% 

10.6 Standard minim de performanţă   

● Studentul probează un grad de cunoaştere de cel puţin 50% la examenul scris şi realizează un punctaj 

individual pe activitatea depusă la seminar având un nivel calitativ reprezentând cel puţin 50% din cel 

aşteptat 

 

 

Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

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

 

Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 

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


