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FIŞA DISCIPLINEI
Cercetări de marketing, 2019-2020
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studii
III 2.5 Semestrul

Universitatea din Piteşti
Facultatea de Ştiinţe Economice
Management si Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Licenţă
Administrarea Afacerilor/Economist
Cercetări de marketing

II

2.6 Tipul de evaluare

C

2.7

Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
3.2
din care curs
2
3.3
3.4 Total ore din planul de înv.
48
3.5
din care curs
24
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
52
3.8
Total ore pe semestru
100
3.9
Număr de credite
4
4.

De curriculum

Cunoașterea conceptelor fundamentale de marketing

4.2

De competenţe

Capacitate de analiză, gândire sintetică, gândire creativă

5.2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
- Dotarea sălii de curs cu video-proiector
- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar
De desfăşurare a laboratorului
- Prezentarea proiectului
6.

Competenţe Competenţe
transversale profesionale

2
24
ore
20
10
14
2
4
2

Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1

5.1

S/L/P
S/L/P

A

Competenţe specifice vizate
C1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie – 2
PC
C3. Administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura întreprinderii/ organizaţiei – 1 PC
C5. Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor – 1 PC

7. Obiectivele disciplinei
7.1 Obiectivul general al Dobândirea cunoștințelor specifice cercetărilor de marketing
disciplinei
A. Obiective cognitive
Înţelegerea identităţii conceptuale a cercetărilor de marketing si a domeniilor de aplicare;
Dobândirea de cunoştinţe privind conceptele de bază ale cercetarilor de marketing;
Dobândirea de cunoştinte privind metodele, tehnicile şi instrumentele utilizate în cercetările
de marketing;
Dobândirea de cunoştinţe privind proiectarea şi realizarea cercetărilor de marketing,
7.2 Obiectivele specifice
selectarea si utilizarea metodelor de cercetare, selectarea şi utilizarea instrumentelor de
masurare, întocmirea raportului final de cercetare;
Dobândirea de cunoştinţe privind metodele de segmentare a pieței;
B. Obiective procedurale
Aplicarea conceptelor si teoriilor specifice cercetărilor de marketing;
Masurarea si scalarea fenomenelor de marketing;
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Proiectarea si desfășurarea cercetărilor de marketing;
Analiza informatiilor de marketing;
Elaborarea rapoartelor finale de cercetare;
C. Obiective atitudinale
Respectarea normelor de deontologie ale profesiilor aferente domeniului marketing;
Comunicare și colaborare în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de
serviciu.
8.
8.1. Curs

Conţinuturi
Nr.
ore
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

Definirea şi conţinutul cercetărilor de marketing?
Definirea cercetărilor de marketing. Studii de piață vs. cercetări
1
de marketing. Conţinutul cercetărilor de marketing. Procesul de
desfăşurare a cercetărilor de marketing.
Procesul cercetărilor de marketing - Etapele procesului de
2
2
cercetare de marketing. Definirea problemei și transpunerea
acesteia într-o temă de cercetare.
Prezentarea în
Tipologia metodelor de cercetare - Metode de cercetare
3
power –point
3. secundară, metode de cercetare primară. Cercetare cantitativă și
Suport de curs
Prelegere
cercetare calitativă.
Materiale elaborate
Studii de caz
Procesul cercetărilor de marketing - elaborarea planului de
3
cu studii de caz
Dezbateri
cercetare – definirea informaţiilor necesare, proceduri de
4.
Articole publicate la
măsurare şi scalare. Scale de măsurare utilizate în cercetarea de
nivel internațional ca
marketing.
suport de analiză și
Evaluarea informaţiilor disponibile. Alegerea tipului de studiu.
2
dezbatere
Planul şi bugetul pentru cercetarea de marketing.
5.
Etapele efectuării cercetărilor selective - elaborarea planului de
Acces internet
cercetare.
Procesul cercetărilor de marketing - elaborarea planului de
2
6.
cercetare - definire scop, obiective, variabile și ipoteze.
Procesul cercetărilor de marketing - elaborarea planului de
3
7. cercetare. Dezvoltarea instrumentelor de cercetare. Chestionarul
– scop şi procesul de întocmire, testare și validare.
Procesul cercetărilor de marketing - elaborarea planului de
2
8. cercetare - eşantionarea şi stabilirea mărimii eşantionului,
metode de eșantionare.
Procesul de culegere și prelucrare a datelor. Interpretarea
3
9.
rezultatelor.
10 Redactarea şi prezentarea raportului final de cercetare.
2
Bibliografie
1. DUŢU Amalia, Understanding Consumers’ Behaviour Change in Uncertainty Conditions: A Psychological
Perspective, in Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development, editori: Fabio Musso and
Elena Druică, DOI: 10.4018/978-1-4666-6074-8, IGI Global, SUA, 2014
2. Pandelica Amalia, Pandelica Ionut, Oancea Olimpia, Market orientation: Identifying gaps between theory and
practice, 27th Industrial Marketing and Purchasing Conference - The Impact of Globalisation on Networks and
Relationship 2.Dynamics, Strathclyde University, Glasgow, Scotland, 2011
3. Amalia Pandelica – Marketing – teorie şi practică. Curs pe suport electronic, 2010.
4. Amalia Pandelica – Implementarea orientării către piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2010.
5. .Amalia Pandelica – Proiectarea unei cercetări selective de piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2009
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar
ore
predare
Resurse folosite
Furnizarea informaţiilor privind criteriile de evaluare / Furnizarea
1
informaţiilor privind bazele metodologice de realizare a
4
proiectelor.
Domenii de aplicare a cercetărilor de marketing, probleme
4
decizionale si teme de cercetare: simulare: masurarea gradului
de motivare a personalului companiei X - problemă decizională și
- dialogul
Prezentarea în
2
temă de cercetare; simulare: masurarea intentiei de achiziție a
- dezbatere
power –point
unei locuințe în rândul locuitorilor Mun. Pitești - problemă
- lucru în
Articole disponibile
decizională și temă de cercetare.
echipa
online
- conversaţia
Metode de cercetare: joc de rol - Identificarea imaginii mărcilor
6
euristică
Coca-Cola în rândul consumatorilor şi adoptarea unor soluţii de
Studii de caz
marketing ce au ca scop îmbunătăţirea sau formarea imaginii
Ghid proiect
marcii – Aplicarea tehnicii asocierii de cuvinte; Experimentul de
3
marketing: Măsurarea gradului în care imaginea de marcă
influenţează procesul de alegere a băuturilor răcoritoare – CocaCola vs. Pepsi. Tipul de proiectare – măsurare „înainte şi după”
fară grup de control.
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Segmentarea pieței: prezentare studiu de caz: Segmentarea
4
pieţei de tutun din România. Variabile de segmentare,
procedură, dimensiune si profil.
Integrarea informațiilor de piață în decizii. Cercetarea de
4
5
marketing - instrument managerial. Studiu de caz: adoptarea
deciziilor de marketing pe baza informatiilor de piață.
6
Prezentare proiecte
2
Bibliografie
1. DUŢU Amalia, Understanding Consumers’ Behaviour Change in Uncertainty Conditions: A Psychological
Perspective, in Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development, editori: Fabio Musso and
Elena Druică, DOI: 10.4018/978-1-4666-6074-8, IGI Global, SUA, 2014
2. Pandelica Amalia, Pandelica Ionut, Oancea Olimpia, Market orientation: Identifying gaps between theory and
practice, 27th Industrial Marketing and Purchasing Conference - The Impact of Globalisation on Networks and
Relationship 2.Dynamics, Strathclyde University, Glasgow, Scotland, 2011
3. Amalia Pandelica – Marketing – teorie şi practică. Curs pe suport electronic, 2010.
4. Amalia Pandelica – Implementarea orientării către piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2010.
5. Amalia Pandelica – Proiectarea unei cercetări selective de piaţă. Ghid de proiect, suport electronic, 2009
4

9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului

Competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările
angajatorilor din domeniul marketingului si administrării afacerilor.

Întâlniri periodice cu angajatorii în scopul corelării conţinutului disciplinei şi metodelor de predare cu aşteptările
acestora
Notă: Universitate din Piteşti evaluează periodic gradul de satisfacţie al reprezentanţilor angajatorilor faţă de
competenţele profesionale şi transversale dobândite de către absolvenţi.
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.5 Seminar

10.6 Standard minim
de performanţă
Data completării

10.1 Criterii de evaluare
- corectitudinea şi exhaustivitatea
cunoştinţelor;
- coerenţa logică;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.
-participarea activă la seminar,
implicarea în rezolvarea studiilor de
caz;
- corectitudinea utilizării metodelor de
cercetare;
- corectitudinea analizei statistice si
interpretarea rezultatelor;
- coerenţa logică a rezultatelor;
- gradul de asimilare a limbajului de
specialitate.

-

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Evaluare finală.

30 %

- Expunerea liberă a studentului;
- Chestionare orală sub formă de
dialog.
-Prezentarea libără a proiectului;
- Chestionare orală sub formă de
dialog.

10%

30%

- corectitudinea analizei;
- Prezentare liberă a studiului de
- coerenţa logică a rezultatelor;
caz;
30%
- gradul de asimilare a limbajului de
- Chestionare orală sub formă de
specialitate.
dialog.
1. Comunicarea unor informaţii utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul marketing;
2. Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei “Cercetări de marketing”;
3. Proiectul conține tabele de frecvențe și graficele asociate;
4. Studiul de caz conține solutii argumentate.
Titular de curs,

Data aprobării în Consiliul departamentului,

Director de departament,
(prestator)
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI

Titular de seminar,
Director de departament,
(beneficiar),
Conf. univ. dr. Daniela MIHAI

