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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituția de învățământ 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                 Marketing 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Marketing 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              Cercetări de marketing 
2.2 Titularul activităților de curs    lect. univ. dr. Mihai Țichindelean 
2.3 Titularul activităților de seminar lect. univ. dr. Mihai Țichindelean 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei DD 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 învățământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuția fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe                             12 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  și pe teren                             12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri                   16 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activități  - 
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Marketing, Statistică 
4.2 de competențe        - 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a cursului                  - 
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului - 

 
6. Competențele specifice acumulate 
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  Explicarea conceptelor, metodelor, tehnicilor și a instrumentelor de marketing; 

 Aplicarea metodelor, tehnicilor și a instrumentelor specifice activității de marketing; 
 Folosirea softurilor în activități de marketing; 
 Definirea mediului organizației, identificarea și descrierea principalelor variabile ale acestuia; 
 Identificarea  și selectarea factorilor care influențează funcționarea organizației; 
 Proiectarea programelor de marketing. 
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 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul  propriei strategii de 
munca riguroasă, eficientă și responsabilă; 

 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici 
de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
Înțelegerea necesității cercetării de marketing ca punct de plecare al 
oricărui demers de marketing. Clarificarea principalelor tipuri de 
cercetări de marketing. 

7.2 Obiectivele specifice             

 Însușirea conceptelor, metodelor și tehnicilor științifice de 
obținere, analiză și interpretare a informațiilor de marketing 
necesare unei bune conduceri a activității de marketing specifice 
organizației; 

 Dezvoltarea abilității de a asigura aplicarea deciziilor luate pe baza 
informațiilor rezultate în urma cercetării de marketing. 

    
8. Conținuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observații 
Coordonatele definitorii ale cercetării de marketing Prelegere/Dezbatere - 
Tipologia cercetărilor de marketing (Partea I) Prelegere/Dezbatere - 
Tipologia cercetărilor de marketing (Partea II) Prelegere/Dezbatere  
Procesul cercetării de marketing Prelegere/Dezbatere - 
Măsurarea fenomenelor în cercetările de marketing Prelegere/Dezbatere - 
Observarea Prelegere/Dezbatere - 
Sondajul Prelegere/Dezbatere - 
Determinarea mărimii eșantionului și alegerea metodei de eșantionare Prelegere/Dezbatere - 
Analiza univariată în cadrul cercetării de marketing Prelegere/Dezbatere - 
Analiza multivariată în cadrul cercetării de marketing Prelegere/Dezbatere - 
Bibliografie 
 Burns A., Bush R. – Marketing Research, 7th Edition,  Pearson Education, 2013; 
 Cătoiu, I. (coord) – Tratat de cercetări de marketing , Ed. Uranus, București , 2009; 
 Iacobucci, D. – Marketing Models, Multivariate Statistics and Marketing Analytics, International 

Edition, Cangage Learning, 2013; 
 Kotler, Ph., Keller, K.L. – Marketing Management, 14th Edition, Pearson Education, 2012; 
 Malhotra N.K., –  Marketing Research. An Applied Orientation, 6th Edition, Pearson Education, 2010. 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observații 

Rolul cercetării de marketing 
Studiu de caz/ 
Problematizare 

- 

Tipologia cercetării de marketing. Cercetarea exploratorie, cercetarea 
concluzivă 

Studiu de caz/ 
Problematizare 

- 

Tipologia cercetării de marketing. Cercetare calitativă, cercetare 
cantitativă 

Studiu de caz/ 
Problematizare 

- 

Procesul cercetării de marketing. Etapa preliminară 
Studiu de caz/ 
Problematizare 

- 

Procesul cercetării de marketing. Etapa de proiectare, etapa de 
realizare 

Studiu de caz/ 
Problematizare 

- 

Sondajul. Clasificare. Instrumente 
Studiu de caz/ 
Problematizare 

- 
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Determinarea mărimii eșantionului. Metode de eșantionare 
Studiu de caz/ 
Problematizare 

- 

Metode de studiere a motivațiilor (discuția focalizată de grup) 
Studiu de caz/ 
Problematizare 

- 

Analiza univariată a datelor 
Studiu de caz/ 
Problematizare 

- 

Analiza multivariată a datelor 
Studiu de caz/ 
Problematizare 

- 

Bibliografie 
 Cătoiu, I. (coord) – Tratat de cercetări de marketing , Ed. Uranus, București , 2009; 
 Malhotra N.K., - Marketing Research. An Applied Orientation, 6th Edition, Pearson Education, 2010. 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
În vederea stabilirii conținuturilor și a metodelor de predare au fost consultate platformele altor 
universități de profil din țară și din străinătate, iar pe de altă parte s-a ținut cont de așteptările 
angajatorilor după cum au fost ele formulate în dialogurile dintre reprezentanții mediului de afaceri 
și universitate. 

 
10. Evaluare 

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

nota finală 

10.4 Curs              
Însușirea și înțelegerea 
problematicii tratate la 
curs 

Test grilă 50% 

10.5 Seminar/laborator 

Participarea activă la 
seminar 

Evaluare individuală 10% 

Realizarea și 
prezentarea proiectului 
de seminar 

Evaluare a echipei  20% 

Însușirea și înțelegerea 
problematicii tratate la 
curs 

Test scris 20% 

10.6 Standard minim de performanță: 
 Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci); 
 Studentul trebuie să cunoască  conceptele cheie cu care operează disciplina verificate prin test 

final scris de tip grilă; 
 Studentul trebuie să aibă capacitatea de a transpune în lucrări practice conceptele  teoretice - 

participare activități practice, test de seminar, proiect de semestru.  

 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
    01.10.2016   ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura șefului departamentului 
   03.10.2016                  ............. 

 


