
 
 

 

  

FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Marketing 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii Marketing 

 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Practica 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu II 2.5 
Semestrul  

II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei Ob 

 
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână - din care:   3.2 curs - 3.3 seminar/laborator - 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 90 din care:   3.5 curs  3.6 seminar/laborator 90 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  

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

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

Tutoriat   

Examinări  

Alte activităţi:   

3.7 Total ore studiu individual 0  

3.8 Total ore pe semestru 90  

3. 9 Numărul de credite 3  

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Marketing general 

4.2 de competenţe  

 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Firme cu care Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor are convenții de 
colaborare pe practică. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 Dezvoltarea si utilizarea bazelor de date specifice activitatii de marketing  

 Evaluarea critică a caracteristicilor instrumentale ale principalelor softuri folosite în 
activitatea de marketing 

 Explicarea modului de utilizare a instrumentelor si a aplicatiilor informatice in activitatile de 
marketing 

 Folosirea softurilor în activităţi de marketing 

 Identificarea şi descrierea instrumentelor si a aplicatiilor informatice in activitatile de mar-
keting 
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  Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei; 

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  -  Înţelegerea strategiei de marketing a firmei în care se derulează 
stagiul de practică 

7.2 Obiectivele specifice  -  Cunoasterea metodelor de analiză a datelor de marketing; 
- Dezvoltarea capacităţii studenţilor de a aplica în practică conceptele 
teoretice învățate; 
- Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă; 
- Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a programelor informatice – suport 
a activităților de marketing 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Analiza mediului intern și extern al companiei unde se realizează 
stagiul de practică; 
Identificarea componentelor strategiei de marketing a firmei; 
Analiza SWOT a firmei; 
Analiza unor soluții alternative care pot asigura creșterea 
performanțelor activităților de marketing, împreună cu tutorele 
desemnat de firmă și responsabilul de practică al facultății; 
Propuneri privind îmbunătățirea strategiei de marketing a firmei; 
Elaborarea caietului de practică, pe baza activităților zilnice 
derulate în stagiul de practică. 

 90 ore 

   

Bibliografie 
1. Nistor R., Capatina A. – „Simulări şi Proiecte de Management şi Marketing”, Ed. Academica, Galaţi, 2005 

 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conținutul curriculei a fost adaptat cerințelor firmelor  cu care Facultatea de Economie și Administrarea 
Afacerilor are convenții de colaborare pe practică 

 



 
 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs    

10.5 Seminar/laborator Conținutul caietului de 
practică 

Evaluarea caietului de practică 50% 

Prezentarea orală a 
activităților desfășurate în 
cadrul stagiului de practică 

Evaluare orală 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Analiza mediului intern și extern a firmei în care a făcut practica de specialitate și formularea de propuneri de 
îmbunătățire a strategiei de marketing a firmei. 

 

 


