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1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium din Oradea 

1.2 Facultatea  Facultatea de Științe economice și Sociale 

1.3 Departamentul Departamentul de Economie  

1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor 
 Economia Comerțului, Turismului și 

Serviciilor  
 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Comportamentul consumatorului 

2.2 Titularul activităţii de curs Lect. Univ Dr. Veres Edit 

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Lect. Univ Dr. Veres Edit 

2.4 Anul de studiu  II. 

2.5 Semestrul 4 

2.6 Tipul de evaluare Examinare în scris 

2.7 Regimul disciplinei DF 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 26 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 
 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

 
 

4.1 de curriculum Bazele marketingului, Bazele managementului, Bazele statisticii 

4.2 de competenţe - Înţelegerea modalităţilor de luare a deciziilor în procesul de cumpărare 

- Înţelegerea factorilor interni şi externi care exercită o influenţă determinantă 

asupra comportamentului de cumpărare al indivizilor 

- Înţelegerea modului de utilizare a instrumentelor şi tehnicilor specifice măsurării 

comportamentului consumatorului 

 
 

                                                           
1
 Cf.M.Of.al României, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011 



 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
 

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, calculator, videoproiector, software adecvat 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminarii, calculator, videoproiector 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 CP.1.Explicarea principalelor modele de comportament al consumatorului prezente în 

literatura de specialitate 

 CP.2.Explicarea tehnicilor specifice cercetărilor cantitative şi calitative 

CP.3.Explicarea legăturilor existente între comportamentul consumatorului şi stilul de 

viaţă; comportamentul consumatorului şi valoarea capitalizată în marcă 

capitalizată în marcă Competenţe 
transversale 

CT.1 cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi promovarea unui sistem de valori 

culturale și morale  

 CT.2 Dezvoltarea abilităţilor de a gândi economic 

  

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Prezentarea noţiunilor legate de comportamentul consumatorilor individuali, 

de grup şi instituţionali cu scopul optimizării deciziilor şi comportamentul 

managerilor, proiectanţilor, tehnologilor şi a economiştilor în general 

 
7.2 Obiectivele specifice - utilizarea adecvată a conceptelor specifice comportamentului 

consumatorului; 

- înţelegerea motivelor care conduc la efectuarea/neefectuarea actului de 

cumpărare; 

- analizarea şi exemplificarea caracteristicilor unui comportament al 

consumatorului responsabil; 

- 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1.  Nevoile, motivaţia, implicarea, atitudinile 

consumatorului 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

demonstraţia, exemplificarea  

 

2 

2. Influenţa culturii asupra comportamentului 

consumatorului 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

demonstraţia, exemplificarea  

 

2 

3.  Influența clasei sociale asupra comportamentului 

consumatorului 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

demonstraţia, exemplificarea  

 

2 

4. Influenţa grupurilor de referinţă asupra 

comportamentului consumatorului 

 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

demonstraţia, exemplificarea  

 

2 

5. Structura, structura cheltuielilor și veniturilor ale 

gospodăriilor 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

demonstraţia, exemplificarea  

 

2 

6. Procesul decizional al consumatorului Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

demonstraţia, exemplificarea  

 

2 



7. Conţinutul şi rolul studiului comportamentului 

consumatorului 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

demonstraţia, exemplificarea  

 

2.  

8. Procese elementare ale comportamentului 

consumatorului 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

demonstraţia, exemplificarea  

 

2 

9. Caracteristicile individuale ale consumatorului Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

demonstraţia, exemplificarea  

 

2 

10. Mediul consumatorului Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

demonstraţia, exemplificarea  

 

2 

11. Motivația și personalitate Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

demonstraţia, exemplificarea  

 

2 
 

12. Scheme și modele ale comportamentul 

consumatorului 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

demonstraţia, exemplificarea  

 

2 

13. Protecția consumatorului 

 

Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

demonstraţia, exemplificarea  

 

2 

14. Atitudini și intenții de cumpărare Prelegerea participativă, 

dezbaterea, dialogul, expunerea, 

demonstraţia, exemplificarea  

 

2 

 

 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Importanţa studiului comportamentului 

consumatorului 

Exercitiul, demonstraţia, 

exemplificarea  

 

2 

2. Nevoile, motivaţia consumatorilor Exercitiul, demonstraţia, 

exemplificarea  

 

2 

3. Implicarea şi atitudinea consumatorilor Exercitiul, demonstraţia, 

exemplificarea  

 

2 

4. Învăţarea şi influenţa culturii asupra 

comportamentului consumatorului 

Exercitiul, demonstraţia, 

exemplificarea  

 

2 

5. Factori situaţionali în procesul de cumpărare Exercitiul, demonstraţia, 

exemplificarea  

 

2 

6. Etapele procesului decizional în cursul 

cumpărării 

Exercitiul, demonstraţia, 

exemplificarea  

 

 

2 

7. Factorii de influenţă şi tipologia deciziilor de 

cumpărare 

Exercitiul, demonstraţia, 

exemplificarea  

 

2 

8. Obiectivele comunicării. Definirea ţintei 

comunicării 

Exercitiul, demonstraţia, 

exemplificarea  

 

2 

9. Alegerea mijloacelor de comunicare şi 

repartizarea bugetului 

Exercitiul, demonstraţia, 

exemplificarea  

 

2 

10. Promovare vânzărilor Exercitiul, demonstraţia, 

exemplificarea  

 

2 

11. Publicitatea Exercitiul, demonstraţia, 

exemplificarea  

 

2 



12. Relaţiile publice şi sponsorizarea Exercitiul, demonstraţia, 

exemplificarea  

 

2 

13. Modelarea comportamentului consumatorului Exercitiul, demonstraţia, 

exemplificarea  

 

2 

14. Recapitulare Exercitiul, demonstraţia, 

exemplificarea  

 

2 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara și străinătate  

 

 
 

10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

Evaluare  
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs - asimilarea corecta si 

completa a notiunilor 

predate si asimilate  

- o înţelegere de 

ansamblu a importanţei 

disciplinei studiate şi a 

legăturii cu celalalte 

discipline fundamentale  

- coerenţa logică  

- gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate  

Lucrare scrisă: test 60% 

10.5 Seminar - capacitatea de aplicare 

în practică;  

- criterii ce vizeaza 

aspectele  

atitudinale: 

-interesul pentru 

munca individuala si 

in grup, 

constinciozitatea.  

Testare periodică, referate 40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază si aplicarea acestora in solutionarea unor studii. 

  



Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 
15.09.2018 

 

dr.Veres Edit.        
dr.Veres Edit 

 

 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
……………………………..   


