FIŞA DISCIPLINEI
Anul universitar 2017-2018
1.Date despre programul de studiu
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Denumirea programului de studii

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
Automatica si Calculatoare
Calculatoare
Calculatoare si Tehnologia Informatiei
Licenţă
Tehnologia informației

2.Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei (codul)

Marketing

2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de
seminar/laborator/proiect
2.4 Anul de studii
IV
2.5 Semestrul

Conf.univ.dr. Florin-Alexandru Luca
Dr. Corina Anamaria Ioan
7

2.6 Tip de evaluare

C

2.7 Regimul
disciplinei

Conţinut
Obligativitate

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
3.3 laborator+proiect
3
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5 curs
3.6 laborator
42
28
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi.....................................
3.7 Total ore studiu individual
30
3.8 Total ore pe semestru
72
3.9 Numărul de credite
3

DID
DC

1
14
ore
10
16
4

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Economie
4.2 de competenţe
5.Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/
laboratorului/proiectului

Sală dotată cu tablă şi videoproiector
Sală dotată cu tablă şi videoproiector

6. Competenţele specifice acumulatei

Competenţe
profesionale

Număr de credite alocat disciplineiii:
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5

Competenţe
transversale

CP6
CT1
CT2

3

Operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale informaticii
Proiectarea componentelor hardware, software şi de comunicaţii
Soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei
calculatoarelor
Proiectarea şi integrarea sistemelor informatice utilizând tehnologii şi medii
de programare
Întreţinerea şi exploatarea sistemelor hardware, software şi de comunicaţii
Utilizarea sistemelor inteligente
Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura
reputaţia profesiei
Identificarea, descrierea şi derularea proceselor din managementul proiectelor, cu
preluarea diferitelor roluri în echipă şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris,
în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a rezultatelor din
domeniul de activitate

Repartizare credite
pe competenţeiii
1
1

0.5

CT3

Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor
profesionale, economice şi de cultură organizaţională

0.5

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cunoaşterea conceptelor fundamentale ale marketing, branding precum si
dezvoltarea abilităţilor de a acţiona în spirit de e-business.
7.2 Obiectivele specifice

-

să inţeleagă şi să aprofundeze tehnicile de marketing: branding,
comunicare, negociere afaceri.
să aplice aptitudini de cercetare şi principii specifice în cadrul procesului
de e-marketing;
să analizeze rolul brandului în dezvoltare;
să organizeze o campanie de atragere a clientilor si de influentare a lor
utilizand reţelele de socializare
gestionarea campaniilor negative pe internet
să analizeze rolul tehnologiei în dezvoltarea întreprinderii;
să sintetizeze idei prin proiecte şi să aplice în practică soluţiile
demonstrate.

8.Conţinut
8.1 Curs
1.Conceptul de marketing şi funcţiile lui în economia de piaţă.
2.Planificarea strategică de marketing.
3.Piaţa mărfurilor de consum şi comportamentul de cumparare individual
4.Piaţa bunurilor comerciale şi comportamentul de cumpărare al firmelor.
5.Piaţa e-business.
6.Strategii de produs
7. Stretegii de pret.
8. Strategii de distributie
9. Strategii de promovare
10. Brand corporatist
11.Brand personal
12. Negociere si comunicare in afaceri.

Metode de predare

Observaţii

Prelegere clasică.
Expunere cu
videoproiector.
Discuţii.

28 ore

.
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8.2.a Seminar

1. Cunoaşterea coordonatelor mediului extern al firmei
2. Aprofundarea cunoştinţelor referitoare la tema: „Piaţa şi elementele sale
corelative”. Probleme şi cazuri pentru: calculul dimensiunilor pieţei
produsului; căi de extindere a pieţei produsului şi a pieţei întreprinderii; cota
de piaţă; cota relativă de piaţă
3.Segmentarea pieţei. Analiza tipologică a pieţei - studii de caz
4. Cercetarea dinamicii ofertei (problemă). Studierea dinamicii înnoirii şi
diversificării sortimentale (studii de caz). Studierea conjuncturii pieţei prin
metoda corelării indicatorilor (studii de caz). Testul conjunctural (cazuri)
5. Mixul de marketing (studiu de caz: alegerea variantei optime) Analiza
portofoliului de activităţi prin metoda Boston Consulting Group (Studiu de
caz)
6. Politica de produs şi preţ în online (studiu de caz). Optimizarea strategiei
produs-preţ (problemă). Alegerea variantei optime de distribuţie (studiu de
caz)
7. Branduri personale si branduri corporatiste dezvoltate pe internet

Metode de predare

Observaţii

Interactiv, suport web si ppt

14 ore

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în deplina concordanţă cu recomandările Comisiei pentru studierea problemelor de marketing
din cadrul Academiei Române – Filiala Iaşi, a Asociatiei EMS – Economic and Marketing Solutions, a Asociatiei Române
de Marketing şi a Asociatiei Generale a Economistilor din România.
Asteptările mediului de afaceri sunt implementate prin tematica predată la curs, urmare a colaborării continue a titularului
cu mediul de afaceri.

10.Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Test pe parcursul semestrului
Evaluare finală
Colocviu - proba orală
10.5 Laborator
Activitate în cursul semestrului
Discuţii şi studii de caz
Activitate în cursul semestrului
Aprecierea indepliniri etapelor și
10.6 Proiect
Proiect final
forma de prezentare
10.7 Standard minim de performanţă
Cunoasterea notiunilor de de e-marketing si a strategiilor de afaceri
10.4 Curs

Data completării
22.09.2014

Data avizării în Departament
25.09.2014

Semnătura titularului de curs
Conf.univ.dr. Florin-Alexandru Luca

10.3 Pondere din nota
finală
50%
20%
30%

Semnătura titularului de seminar
Dr. Corina Anamaria Ioan

Semnătura Directorului de Departament
Prof.univ.dr.ing. Petru Caşcaval

i

Competenţele din Grilele G1 şi G1bis ale programului de studii, adaptate la specificul disciplinei, pentru care se repartizează credite
(www.rncis.ro sau site-ul facultăţii)
ii
Din planul de învăţământ
iii
Creditele alocate disciplinei se distribuie pe competenţe profesionale şi transversale în funcţie de specificul disciplinei

