
 
 

 

FIȘA DISCIPLINEI 
 

 
1. Date despre program 

1.1 instituția de învățământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

1.2 Facultatea Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Marketing 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii Marketing 

 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Cercetări de Marketing 

2.2 Titularul activităților de curs  

2.3 Titularul activităților de seminar  

2.4 Anul de studiu II 2.6 
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 2 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învățământ 33 din care:   3.5 curs 22 3.6 seminar/laborator 11 

Distribuția 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 20 

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

Tutoriat  10 

Examinări 7 

Alte activități...................................  

3.7 Total ore studiu individual 67  

3.8 Total ore pe semestru 100  

3. 9 Numărul de credite 4  

 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Statistică Economie, Introducere în marketing 

4.2 de competențe Utilizarea Microsoft Excel, Powerpoint 
Cunoştinţe medii de limba engleză 

 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfășurare a 
cursului 

Sala de curs dotata cu videoproiector, ecran de proiecție, computer, conexiune la internet  
si boxe audio 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

Sala de curs dotata cu videoproiector, ecran de proiecție, computer, conexiune la internet  
si boxe audio 

 
 
 
 
 



 
 

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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  Aplicarea metodelor, tehnicilor si a instrumentelor specifice activității de marketing 

 Definirea conceptelor, metodelor, tehnicilor si a instrumentelor de marketing 

 Explicarea conceptelor, metodelor, tehnicilor si a instrumentelor de marketing 

 Proiectarea unui studiu de marketing 

 Studierea comparativă și evaluarea critică a metodelor, tehnicilor și instrumentelor in activitatea de 
marketing 

 Definirea mediului organizației, identificarea și descrierea principalelor variabile ale acestuia 

 Elaborarea unui proiect de analiza a mediului de marketing al organizației, in funcție de specificul 
pieței 

 Evaluarea si clasificarea factorilor care influențează funcționarea organizației 

 Identificarea si selectarea factorilor care influențează funcționarea organizației 

 Interpretarea impactului variabilelor de mediu asupra activității organizației 
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 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca 
riguroasa, eficienta si responsabila 

 Identificarea rolurilor si responsabilităților într-o echipa pluri specializata si aplicarea de tehnici de 
relaționare si munca eficienta in cadrul echipei 

 Identificarea oportunităților de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de 
învățare pentru propria dezvoltare 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei  

Cursul își propune să ofere studentului informații despre o gamă variată de cercetări 
de marketing, astfel încât acesta să-și poată însuși cunoștințele necesare pentru a fi 
în măsură să utilizeze instrumentarul științific adecvat, să aprofundeze gândirea de 
marketing și să asigure o puternică ancorare în practica românească.  

7.2 Obiectivele specifice  Cursul asigură achiziționarea cunoștințelor și formarea deprinderilor necesare 
utilizării de metode, tehnici, instrumente specifice proiectării, derulării cercetărilor de 
marketing. 
Oferă instrumentarul științific necesar rezolvării unor probleme practice precum și 
permite formularea alternativelor decizionale pornind de la rezultatele furnizate de 
cercetările de marketing 

 

8. Conţinuturi 
 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Proiectarea cercetărilor de marketing. Conținutul, aria şi 
tipologia cercetărilor de marketing 
– Rolul şi importanța cercetărilor de marketing 
– Conceptul de cercetare de marketing 
– Sfera de cuprindere a cercetării de marketing  
– Sediul cercetărilor de marketing 

Expunere  
Conversație/dialog 

2 ore 

2. Sistemul informațional de marketing 
 – Sistemul informațional de marketing-delimitări conceptuale 
 – Componentele sistemului informațional de marketing 

Expunere  
Modelare 
Problematizare 

2 ore 

3. Proiectarea cercetărilor  de marketing 
– Etapele organizării și desfășurării cercetărilor de marketing 
– Clasificarea cercetărilor de marketing 

Algoritmizare 
Studiu de caz 

2 ore 

4. Proiectarea cercetărilor  de marketing (continuare) 
– Erori care pot afecta rezultatele cercetării 
– Rolul Internetului şi a aplicațiilor software în cercetările de marketing 

Expunere 
Conversaţie/dialog 

2 ore 



 
 

 

5. Metode şi tehnici de culegere şi analiză a informațiilor în 
cercetările de marketing 
Măsurarea şi scalarea fenomenelor în cercetările de marketing 
– Conceptul de măsurare 
– Etapele procesului de măsurare 
– Acuratețea procesului de măsurare 

Modelare 
Studiu de caz 
Simulare 

2 ore 

6. Măsurarea şi scalarea fenomenelor în cercetările de marketing 
(continuare) 
– Tipuri de scale 
– Metode de scalare 

Modelare 
Studiu de caz 
Simulare 

2 ore 

7. Metode şi  tehnici de obținere a informațiilor 
– Investigarea surselor statistice 
–  Cercetarea directă (ancheta selectivă şi observarea) 

Expunere 
Conversație/dialog 
Studiu de caz 

2 ore 

8. Metode şi tehnici de obținere a informațiilor (continuare) 
– Experimentul în cercetările de marketing 
– Simularea – metodă de obținere a informațiilor 

Expunere  
Experimentare 
Simulare  

2 ore 

9. Analiza informațiilor de marketing 
– Tipologia metodelor de analiză utilizate în cercetările de marketing 
–  Determinarea tendinței centrale 
–  Testarea semnificației statistice a diferențelor dintre grupuri 

Expunere 
Conversație 
Studiu de caz 
Exercițiul 

2 ore 

10. Analiza informațiilor de marketing(continuare) 
– Măsurarea corelației dintre variabilele analizate 
– Coeficientul de elasticitate utilizat în analiza cererii 

Expunere 
Demonstrație 
Exercițiu 

2 ore 

11. Chestionarul 
- Conceperea chestionarului 
- Liniile directoare în elaborarea chestionatului 
- Conceperea şi redactarea chestionarului 
- Structura chestionarului 
- Testarea preliminară a chestionarului 

Prelegere, 
dezbatere 

2 ore 

Bibliografie 

 Malhorta K.Naresh, Marketing Research, an applied orientation, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2004. 

 Hague P., Hague N., Morgan C-A., Market research în practice, Kogan  Page, London&Sterling VA, 2004. 

 Burns Alvin C., Bush Ronald F.,  Marketing research – online applications, Pearson, Prentice Hall, New Jer-
sey, 2005.. 

 Cătoiu I. (coordonator),  Cercetări de marketing, Editura Uranus, București, 2002. 

 Drăgan C.J., Demetrescu M.C.,  Practica prospectării pieţei. Tehnici de cercetare în marketing, Editura Euro-
pa Nova, Bucureşti, 1996.; 

 Susanu I , ‚Marketing – busola organizatiei tale”, Ed Ed Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005 

 R Nistor, C Nistor – Cercetari de Marketing, EDP Bucuresti, 2006; 
 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

 Proiectarea unei anchete selective cu evidențierea și 
descrierea fiecărei etape – studiu de caz 

Problematizare 
Studiu de caz 

1 ore 

 Metode de scalare non-comparative– probleme & exerciții Exerciţiu 
Studiu de caz 

2 ore 

 Test de evaluare  a cunoștințelor (întrebări – grilă în Black-
board) 

Evaluare continuă 2 ore 

 Metode de scalare comparative – aplicații practice Exerciţiu 
Studiu de caz 

2 ore 



 
 

 

 Chestionarul – instrument de culegere a informațiilor în 
anchetele selective– aplicație practică/studiu de caz 

Problematizare 
Studiu de caz 

2 ore 

 Descrierea/analiza unui interviu de tip focus-grup – studiu de 
caz 

Studiu de caz 
Simulare  

1 ore 

 
R Nistor, C Nistor – Cercetări de Marketing, EDP București, 2006; 
Epure M., Gârdan D.A., Geangu P.I., Gudei S.C., Cercetări de Marketing-Teorie, aplicaţii, probleme de rezolvat, 
întrebări de autoevaluare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006. 
Malhorta K.Naresh,  Marketing Research, an applied orientation, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2004. 

 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul ține seama de prevederile standardelor ocupaționale (vezi CNFPA-Standarde ocupaționale) elaborate de 
practicieni. 
Are în vedere formarea competențelor, aptitudinilor şi deprinderile formulate de asociația profesională a marketurilor, 
Chartered Institute of Marketing, UK. 
Conținutul tematic se încadrează în coordonatele trasate de Asociația Americană de Marketing şi urmează aria 
tematică abordată de profesori renumiți pe plan european şi world wide. 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs Promovarea evaluărilor pe 
parcurs 

Evaluare finală-examen 70% 

10.5 Seminar/laborator Promovarea verificării pe 
parcurs 

Evaluare pe parcurs 1 30% 

10.6 Standard minim de performanta 

 Definirea conceptelor de bază din cadrul disciplinei şi însuşirea noțiunilor şi cunoștințelor generale necesare 
aplicării metodelor/tehnicilor specifice cercetării de marketing 

 

 


