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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 Marketing online 
2.2 Titularul activităților de curs lect. univ. dr. Camelia Budac 
2.3 Titularul activităților de seminar asist. univ. dr. Alma Pentescu 
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 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 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 
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  Cunoștințe de marketing 

4.2 de competențe  Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și 
instrumentelor de natură economică 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 
5.1. de desfășurare a cursului  facilități tehnice: videoproiector, laptop, tablă, instrumente de 

scris 
5.2. de desfășurare a seminarului/ 
laboratorului 

 facilități tehnice: videoproiector, laptop, tablă, instrumente de 
scris, laborator calculatoare 
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6. Competențele specifice acumulate 
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 Utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor de marketing online: 
- definirea conceptelor, metodelor, tehnicilor și a instrumentelor de marketing online; 
- explicarea  conceptelor, metodelor, tehnicilor și a instrumentelor de marketing online; 
- aplicarea metodelor, tehnicilor și instrumentelor specifice activității de marketing 

online; 
- studierea comparativă și evaluarea critică a metodelor, tehnicilor și instrumentelor în 

activitatea de marketing online; 
- proiectarea unor programe de marketing online. 

 Culegerea, analiza și interpretarea informațiilor rezultate din activitățile de marketing online: 
- identificarea informațiilor prin diverse instrumente utilizate în marketingul online; 
- interpretarea și analiza informațiilor și luarea unor concluzii privind modul de aplicare 

viitoare a diverselor metode, tehnici și instrumente de marketing online. 
 Fundamentarea și elaborarea strategiei de marketing online. 
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 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă și responsabilă: 

- reacția pozitivă la sugestii, cerințe, sarcini didactice, satisfacția de a răspunde corect și 
de a fi apreciat (motivație intrinsecă și extrinsecă); 

- capacitatea de a avea un comportament etic și de a promova valorile morale în 
marketingul organizației. 

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

- abilitatea de a colabora cu specialități din alte domenii – în definirea problemelor, 
identificarea și implementarea soluțiilor / deciziilor; 

- capacitatea de a aprecia diversitatea și multiculturalitatea – și de a adopta abordarea 
contextuală a managementului. 

 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și 
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare: 

- implicarea în activități științifice în legătură cu disciplina – participarea la olimpiade, 
concursuri și conferințe științifice studențești; 

- cultivarea capacității de analiză a condițiilor actuale și viitoare de evoluție ale 
mediului intern și promovarea în acest fel a unui management orientat spre angajați. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Cunoașterea conținutului, principiilor și instrumentelor 

fundamentale ale marketingului online și aplicarea lor într-un 
cadru realist 

7.2 Obiectivele specifice 

 Însușirea principalelor concepte de marketing online, a metodelor 
și tehnicilor de analiză și de fundamentare a strategiei de 
marketing online; 

 Formarea unor deprinderi în implementarea campaniilor de 
marketing online; 

 Cunoașterea și înțelegerea importanței prezenței digitale și 
aplicarea corespunzătoare a instrumentelor de marketing online în 
contextul particularităților acestora. 

 
8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 
Introducere în marketingul online (oportunitatea digitală, prezența 
online: web-sites, ingrediente esențiale, obiective, recomandări și 
contraindicații, tipuri) 

Prelegere 
Dezbateri 

2 ore 
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Email marketingul 
Expunere interactivă 
Studii de caz 
Dezbateri 

2 ore 

Introducere în search. Search Engine Optimization (SEO) vs. Search 
Engine Marketing (SEM). Bune practici în SEO 

Expunere interactivă 
Studii de caz 
Dezbateri 

2 ore 

Search Engine Marketing – Pay-Per-Click 
Conversația euristică 
Expunere interactivă 
Dezbateri 

4 ore 

Display Advertising 
Conversația euristică  
Expunere interactivă 
Dezbateri 

2 ore 

Video Advertising 
Expunere interactivă 
Studiu de caz 
Dezbateri 

2 ore 

Analytics 
Conversația euristică 
Expunere interactivă 
Dezbateri 

2 ore 

Guest Speaker KeepCalling - Analytics 
Expunere interactivă 
Studiu de caz 
Dezbateri 

2 ore 

Social media marketing 
Conversația euristică  
Expunere interactivă 
Dezbateri 

2 ore 

Mobile marketing 
Expunere interactivă 
Studiu de caz 
Dezbateri 

2 ore 

Remarketing/retargeting   

Conversația euristică 
catehetică 
Expunere interactivă 
Dezbateri 

2 ore 

Inbound vs. Outbound marketing 
Expunere interactivă 
Studiu de caz 
Dezbateri 

2 ore 

Evaluare finală Test  2 ore 
Bibliografie 
 Coles Linda, Marketing with Social Media, John Wiley&Sons Australia, 2015 
 Fishkin Rand and  Høgenhaven Thomas, Inbound Marketing and SEO, John Wiley & Sons, 2013 
 Kaushik Avinash, Web Analytics 2.0 The Art of Online Accountability & Science of Customer 

Centricity, Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana, 2010 
 Miletsky Jason, Principles of Internet Marketing. New Tools and Methods for Web Developers, 

Cengage Learning, 2010 
 Stokes Rob,  eMarketing: The Essential Guide to Online Marketing Second Edition, Quirk eMarketing, 

2009 
 Thomas Lorrie, Online Marketing,  The McGraw-Hill Companies, 2011 
 https://atelieruldigital.withgoogle.com/ 
 http://www.marketingfocus.ro/ 
 http://www.smartinsights.com/ 
 https://www.entrepreneur.com 
 http://digitalmarketingmagazine.co.uk/ 
 http://www.hubspot.com 
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 www.marketingprofs.com 
 https://www.youtube.com/channel/UCtvdXz1ww6yBk7Me1vool5g 
 http://ecompedia.ro/ 
 https://www.marketo.com 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Introducere în marketing-ul online; Cerințe seminar 
Conversația, 
brainstormingul 

2 ore 

Importanța și utilitatea abilităților unui specialist în marketing online. 
Prezentarea competiției naționale Ateliere Digitale, organizată de 
Junior Achievement România, crearea conturilor și parcurgerea 
primului modul 

Conversația, aplicații 2 ore 

Online Marketing ABC 
Conversația, 
explicația, aplicații 

2 ore 

Email Marketing 
Conversația, 
explicația, aplicații 

2 ore 

SEO 
Conversația, 
explicația, aplicații 

2 ore 

SEM - Google AdWords (1) 
Conversația, 
explicația, aplicații 

2 ore 

SEM - Google AdWords (2). Invitat extern: KeepCalling 
Conversația, 
explicația, aplicații 

2 ore 

SEM - Google Display (1) 
Conversația, 
explicația, aplicații 

2 ore 

SEM - Google Display (2). Invitat extern: KeepCalling 
Conversația, 
explicația, aplicații 

2 ore 

Google Analytics 
Conversația, 
explicația, aplicații 

2 ore 

Social media marketing - Facebook, Instagram & Pinterest 
Conversația, 
explicația, aplicații 

2 ore 

Facebook Insights 
Conversația, 
explicația, aplicații 

2 ore 

Adaptarea pentru dispozitivele mobile / Mobile marketing 
Conversația, 
explicația, aplicații 

2 ore 

Remarketing 
Conversația, 
explicația, aplicații 

2 ore 

Bibliografie 
 Berger J. – Contagios: Cum se răspândesc ideile, editura Publica, București, 2015 
 Gettins D. – Cum să scrii reclame de succes: Învață regulile nescrise ale copywriting-ului, editura 

Publica, București, 2009 
 Odden L. – Optimize: How to Attract and Engage More Customers by Integrating SEO, Social Media 

and Content Marketing, John Wiley & Sons, Hoboken, 2012 
 Ryan D.; Jones C. – Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital 

Generation, Kogan Page, London / Philadelphia / New Delhi, 2012 
 Schmidt E.; Rosenberg J. – Cum funcționează Google, editura Publica, București, 2015 
 https://atelieruldigital.withgoogle.com/ 
 http://www.marketingfocus.ro/ 
 http://www.smartinsights.com/ 
 https://www.entrepreneur.com 
 http://digitalmarketingmagazine.co.uk/ 
 http://www.hubspot.com 
 www.marketingprofs.com 
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 https://www.youtube.com/channel/UCtvdXz1ww6yBk7Me1vool5g 
 http://ecompedia.ro/ 
 https://www.marketo.com 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și 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 
Cunoașterea conținutului 
și instrumentarului 
specifice disciplinei 

Examen grilă 20% 

10.5 Seminar/laborator 

Activitate seminar 
Se evaluează contribuția 
studentului la seminar 

20% 

Aplicarea corectă a 
conceptelor abordate pe 
parcursul întâlnirilor 

Proiect de echipă 20% 

Parcurgerea modulului 
Atelierul Digital (Google) 

Certificare modul 40% 

10.6 Standard minim de performanță 
 Studentul probează un grad de cunoaștere de cel puțin 50% la examenul scris și realizează un punctaj 

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

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

 


