
 
 

 

  

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 Marketing electoral 

2.4 Anul de studiu III 2.5 
Semestrul  

II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Op 

 

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 și notițe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  10 

Tutoriat  10 

Examinări 10 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual 69  

3.8 Total ore pe semestru 125  

3. 9 Numărul de credite 5  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Marketing, Management, Cercetări de marketing 

4.2 de competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 
cursului  

 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 Analiza şi evaluarea tehnicilor de vanzare si a instrumentelor specifice de comunicare 

 Aplicarea tehnicilor de vanzare si a instrumentelor specifice de comunicare  

 Explicarea tehnicilor de vanzare si a utilizarii instrumentelor specifice de comunicare  

 Proiectarea programului de comunicare in vanzari  

 Utilizarea tehnicilor de vanzare 
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 Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea 
sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de 
lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente; 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de 
relaţionare şi munca eficiente în cadrul echipei; 

  Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a 
surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri 
Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba româna, cât 
şi intr-o limbă de circulaţie internaţională; 

 Competențe digitale 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Familiarizarea studenților cu noțiunile legate de specificitatea procesul 
de comunicare prin relatii publice şi conceptul de relații publice 

7.2 Obiectivele specifice  Prezentarea comparativă a elementelor mix-ului de comunicare, 
evidențiind rolul relațiilor publice şi ascensiunea din ultima vreme;  
Evidențierea aspectelor care fac ca acest domeniu să fie o ştiință, dar 
mai ales o artă;  
Evidențierea rolului cercetărilor în domeiul relațiilor publice;  
Prezentarea domeniilor de interes pentru organizație în abordarea 
procesului comunicării prin prisma relaților publice;  
Prezentarea rolului şi importanței imaginii organizației, a reputației, 
modul de formare a imaginii dezirabile;  
Rolul angajaților în percepția externă a organizației, relațiile publice 
interne;  
Importanța gestionării corecte a relațiilor cu presa 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Analiza pietei electorale Prelegere, 
dezbatere 

 

Structura piełei politice. Prelegere, studii de 
caz 

 

Segmentarea-pietei electorale Prelegere,   

Tehnici de segmentare. Prelegere, 
dezbatere 

 

Cercetarea de marketing electoral Prelegere, Joc de 
rol, proiect 

 

Mixul de marketing electoral Prelegere, studiu de 
caz, dezbatere  



 
 

 

Politici de marketing utilizate în valorificarea patrimoniului electoral Prelegere, studiu de 
caz, dezbatere, 
brainstorming 

 

Bibliografie 
1. Bordan A., Marketing politic în România înainte si după 1989, Ed.Tritonic; 
2. Boboc I., Marketing politic si consultanłă guvernamentală, Ed.Universitară; 
3. Pripp Cristina – Marketingul politic – Ed.Nemira, 2002 – Bucuresti; 
4. Stoiciu A. – Comunicarea politică. Cum se vând idei si oameni, Ed.Humanitas – Libra,Bucuresti,2000. 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Oferte de produse electorale Dezbatere, studii de 
caz 

 

Analiza segmentelor tinta Expunere  

Tipuri de reclame specifice domeniului electoral Atelier de creaţie, 
proiect 

 

Analiza comportamentului electoratului Atelier de creaţie, 
proiect 

 

Cercetare de marketing electoral Atelier de creaţie, 
proiect 

 

Bibliografie 
1. Bordan A., Marketing politic în România înainte si după 1989, Ed.Tritonic; 
2. Boboc I., Marketing politic si consultanłă guvernamentală, Ed.Universitară; 
3. Pripp Cristina – Marketingul politic – Ed.Nemira, 2002 – Bucuresti; 
4. Stoiciu A. – Comunicarea politică. Cum se vând idei si oameni, Ed.Humanitas – Libra,Bucuresti,2000. 

 
 

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

 Competenţele dobândite de către studenţi la această disciplină le vor permite să execute cu succes  sarcini 
profesionale complexe referitoare la marketingul electoral atât la nivel naţional, cât și internaţional.  

 Disciplina oferă baza de cunoştinţe din domeniul marketingului electoral 

 Cursul este conceput în conformitate cu prevederile standardelor ocupaționale (vezi CNFPA-Standarde 
ocupaționale) elaborate de practicieni. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs 

Prezenţa la activitatea didactică 
(curs) 
Nivelul de cunoştinţe 
Capacitatea de analiză 
Argumentarea, expresivitatea 
Gradul de asimilare a limbajului 
de specialitate, capacitatea de 
comunicare 

Observaţie sistemică, investigaţia 10% 

 Evaluare scrisă 50% 

10.5 Seminar/laborator 

Prezenţa la activitatea didactică 
(seminar) 
Creativitatea 
Originalitatea 
Capacitatea de aplicare practică 
a cunoştinţelor învăţate 
Interesul pentru studiu individual 

Observaţie sistemică, Proiect, 
Portofoliu de teme, Referate 

20% 

 Evaluare orală 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 
Să fie capabil să proiecteze un mix de marketing electoral 

 
 
 

 


