
  

  

FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior 

Facultatea 

Departamentul 

Domeniul de studii 

Ciclul de studii 

Universitatea Creştină Partium 

Facultatea de Ştiinţe Economice și Sociale 

Departamentul de Economie 

Administrarea Afacerilor 

Licenţă 

Programul de studii/Calificarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei 

Titular curs 

CERCETĂRI DE MARKETING 

Conf.. Dr. Florian Gyula 

Titular seminar 

Anul de studiu 

Semestrul 

Lect. Dr. Gal Katalin 

II 

3 

Tipul de evaluare 

Regimul disciplinei 

Examen 

Obligatorie / DD 

3. Timpul total estimat 

Număr de ore pe săptămână 

Total ore din planul de învăţământ 

Distribuţia fondului de timp 

4 din care curs 2 seminar/laborator 2 

28 

ore 

56 din care curs 28 seminar/laborator 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 

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

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

20 

10 

8 

Tutoriat 2 

Examinări 4 

Alte activităţi… - 

Total ore studiu individual 

Total ore pe semestru 

Numărul de credite 

44 

100 

5 

4. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

Competenţe în domeniul sistemelor informaționale de marketing și cercetării de 

marketing, de încadrare corectă a problemelor cu care se confruntă un manager de 

marketing, de formulare a temei de cercetare pe baza înțelegerii problemei decizionale 

de marketing, de utilizare a instrumentelor de cercetare de marketing şi de analiză pentru 

a identifica şi fructifica oportunităţile de afaceri, de sintetizare a rezultatelor cercetărilor 

de marketing şi a diagnozei de marketing într-o gândire strategică de marketing. 

Competenţe 

transversale 

Competențe de etică profesională. Aplicarea cunoştinţelor acumulate la curs în 

materialele (referate) realizate la orele de seminar, precum și în cadrul unor proiecte de 

cercetare ca membru a unei echipe de cercetare. Utilizarea eficientă a surselor de 



  

  

informaţii şi a resurselor de comunicare şi informaționale pentru formare profesională. 

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

Obiectivul general al Iniţiere în studiul cercetării de marketing. 
disciplinei 

Obiectivele specifice Iniţiere în planificarea şi derularea unei cercetări de marketing, în etapele procesului de 

formare şi formulare a temelor de cercetare. Prezentarea elementelor teoretice 

fundamentale de cercetări de marketing, însușirea conceptelor de bază ale 

cercetării de marketing şi înțelegerea relevanţei lor pentru funcţionarea 

organizaţiilor, pentru derularea proceselor de planificare 

şi de cercetări de marketing, pentru dezvoltarea planurilor și programelor de 

marketing. Însușirea cunoștințelor necesare utilizării eficace și eficiente a 
instrumentelor de cercetare de marketing. Proiectarea, derularea unei cercetări de 

marketing, întocmirea raportului de cercetare. Realizarea unui referat pe teme de 

specialitate. Dezvoltarea competențelor de utilizare a instrumentelor electronice 

în scopuri de cercetări de marketing. 

6. Conţinuturi 

6.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Sistemul informaţional de marketing şi cercetarea de 

marketing. Scopul şi domeniile cercetării de marketing. 

Expunere PPT/Dezbatere 2 ore 

2. Etapele procesului de cercetare de marketing. 

Definirea problemei. Transpunerea problemei într-un 

obiectiv (temă) de cercetare. 

Expunere PPT/Dezbatere 2 ore 

3. Metode de cercetare secundară. Expunere PPT/Dezbatere 2 ore 

4. Metode de cercetare primară. Expunere PPT/Dezbatere 

Expunere PPT/Dezbatere 

2 ore 

2 ore 5. Evaluarea informaţiilor disponibile. Alegerea tipului 

de studiu. Planul şi bugetul pentru cercetarea de 

marketing. 

6. Crearea instrumentelor de cercetare. Expunere PPT/Dezbatere 

Expunere PPT/Dezbatere 

Expunere PPT/Dezbatere 

Expunere PPT/Dezbatere 

Expunere PPT/Dezbatere 

Expunere PPT/Dezbatere 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

7. Chestionarul – Scop şi procesul de întocmire. 

Definirea informaţiilor necesare. 

8. Chestionarul - Formarea întrebărilor, validarea 

întrebărilor. 

9. Chestionarul - Ordonarea şi gruparea întrebărilor. 

Formatul chestionarului. Testarea chestionarului. 

10. Scale de măsurare utilizate în cercetarea de 

marketing. 

11. Dimensionarea şi formarea eşantionului. 

12. Culegerea şi prelucrarea datelor. 

13. Interpretarea informaţiilor. 

14. Redactarea şi prezentarea raportului final de 

cercetare. 

Expunere PPT/Dezbatere 

Expunere PPT/Dezbatere 

Expunere PPT/Dezbatere 

2 ore 

2 ore 

2 ore 



  

  

6.2 Seminar Metode de predare 

Prelucrare studiu de caz 

Exerciții 

Observaţii 

2 ore 1. Definirea problemei decizionale şi transpunerea sa 

în temă de cercetare de marketing - Studiu de caz. 

2. Cercetare secundară – Studiu de caz. Prelucrare studiu de caz 
Exerciții 

2 ore 

3. Metode calitative de cercetare – Studiu de caz. Prelucrare studiu de caz 

Prelucrare studiu de caz 

2 ore 

2 ore 4. Cercetare primară prin metoda observației - Studiu 

de caz. 

5. Întocmirea chestionarului (I). Definirea informaţiilor 

necesare - Studiu de caz. 

6. Întocmirea chestionarului (II). Tipuri de întrebări - 

Studiu de caz. 

7. Întocmirea chestionarului (III). Tipuri de scale - 

Studiu de caz. 

Prelucrare studiu de caz 

Exerciții 

Prelucrare studiu de caz 

Exerciții 

Prelucrare studiu de caz 

Exerciții 

Prelucrare studiu de caz 

Exerciții 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

8. Întocmirea chestionarului (IV). Formularea 

întrebărilor - Studiu de caz. 

9. Întocmirea chestionarului (V). Validarea întrebărilor 
- Studiu de caz. 

Prelucrare studiu de caz 

10. Testarea preliminară a chestionarului, finalizarea 

chestionarului - Studiu de caz. 

11. Eşantionarea - Studiu de caz. 

Prelucrare studiu de caz 

Exerciții 

Prelucrare studiu de caz 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

2 ore 

12. Analiza şi prelucrarea datelor - Studiu de caz. Prelucrare studiu de caz 

Exerciții 

Prelucrare studiu de caz 
Exerciții 

13. Întocmirea raportului final de cercetare - Studiu de 
caz. 

14. Utilizarea rezultatelor cercetării de marketing în 
scopul realizării diagnosticului de marketing - Studiu 

de caz. 

Prelucrare studiu de caz 
Lucru în echipă 

2 ore 
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7. Evaluare 

Tip activitate 

Curs 

Criterii de 

evaluare 

- corectitudinea şi 

completitudinea 

cunoştinţelor; 

Metode de evaluare 

Examen oral 

Pondere din nota 

finală 

50% 

- coerenţa logică; 

- gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate; 

Seminar - capacitatea de 
aplicare în practică; 

- criterii ce vizează 

aspectele atitudinale: 

conştiinciozitatea, 
interesul pentru studiu 

individual. 

Evaluarea proiectului de 
cercetare, chestionarului și 

raportului de cercetare de 

marketing prezentat oral și 

în scris 

50% 

Standard minim de performanţă 
Cunoştinţe teoretice şi practice elementare despre cercetarea de marketing, evaluate cu nota 5. 

Data completării: Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

01.10.2016 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

................................................ .............................. 


