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A. Obiectivele disciplinei 

 

Obiectivul cursului este familiarizarea studentilor cu notiunile teroretice de baza ale 
marketingului (concepte, functii, metode), insotite de multiple exemple din domeniul de 
specializare al studentilor. Dobandirea cunostintelor necesare in vederea initializarii in 
principiile si tehnicile de marketing, analiza si implementarea lor. Iar pentru o mai bună 

înţelegerea a noţiunilor teoretice prezentate la curs, se apeleaza la o serie de studii de caz 
şi aplicaţii, urmărindu-se indeaproape tematica cursului. 
 

B. Precondiţii de accesare a disciplinei 

Microeconomie, Management 
    
C. Competenţe specifice 

 

C1. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului 

şi siguranţei alimentare. 0% 

C2. Error! Reference source not found.. 0% 
C3. Error! Reference source not found. 0% 
C4. Error! Reference source not found.. 0% 
C5. Error! Reference source not found.. 10% 
C6. Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar. 60% 
CT1. Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în 

muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, 
creativitate, bun simt, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza 
principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar 0% 
CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea 
capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii 
specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte 
individuale / de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului. 10% 

CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare – formare pentru 
achiziţionarea informaţiei din baze de date bibliografice şi electronice, atât în limba 

 x        

 x        

     x     

x    



română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii si 

utilităţii motivaţiilor extrinseci si intrinseci ale educaţiei continue. 20% 
 

iar contribuţia procentuală a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare 

este de 0.943% 

 
 
D. Conţinutul disciplinei 
 
a) Curs 
 

Capitolul Conţinuturi Nr. de ore 

Conceptul de marketing 
Definitii, Concept de marketing, notiuni fundamentale de 
marketing, managementul marketingului 

2 

Analiza mediului de 
marketing 

Componenta mediului extern si mediului intern,Metode 
de analiza a mediului de marketing 

2 

Piaţa. Segmentarea pieţei 
Definitii, Procesul segmentarii pietei, Criterii de 
segmentare ale pietei 

2 

Produsul 
Definitii, Nivelurile produsului, Mixul de marketing al 
produsului, Dezvoltarea de noi produse 

2 

Preţul 
Metode de stabilire a pretului, Strategii de fixare a 
pretului 

2 

Plasarea/ Distribuţia Definitii, Canale de distributie, Strategii de distributie 2 

Promovarea 
Definitii, Procesul comunicarii, Mixul promotional, 
Stabilirea bugetului de promovare 

2 

Total ore:   14 
 
 
 
b) Aplicaţii 
 

Tipul de aplicaţie Conţinuturi 
Nr. de ore / 

temă 
Nr. de ore / 

tip de aplicaţie 

Seminar 

Aplicarea conceptului de marketing în compania 
Scandinavian Airlines – Studiu de caz 

2.5 

14   

Analiza SWOT – Studiu de caz pentru compania 
Dacia-Renault; Studiu de caz pentru Facultatea de 
Automatica si Calculatoare 

4 

Determinarea segmentului ţintă pentru diferite 
produse/servicii/mărci; Cine cumpără din 

supermarketuri? – Studiu de caz 

3 

Aplicaţii privind dezvolztarea mixului de marketing 
(produs, preţ, plasare şi promovare) 

2 

Dezvoltarea planului de marketing pentru o anumită 
companie 

2.5 

 
E. Evaluare (Se precizează metodele, formele de evaluare şi ponderea acestora în stabilirea  

Evaluarea studentilor se face in scris, intr-un interval de 90 minute, avand de tratat trei 
subiecte teoretice. 

 
F. Repere metodologice      
 
G. Bibliografie (Se indică bibliografia minimală obligatorie. Toate titlurile se găsesc în biblioteca 
UPT.) 

 

1 Monica Izvercian, Elemente de marketing; Editura Solness, Timisoara, 2002. 
2.  Philip Kotler,  Principiile marketingului; Editura Teora; Bucuresti, 2001. 
3.  Monica Tion, Marketing – Studii de caz si Aplicatii; Editura Solness, 

Timisoara, 2006. 
4.  Philip Kotler,  Managementul marketingului; Editura Teora; Bucuresti, 1999. 

             
 



H. Compatibilitate internaţională (Se indică 1-3 universităţi în care se predă disciplina la care se 
referă acest syllabus sau discipline apropiate precizându-se: numele universităţii, site-ul pe care este 
disponibilă informaţia si data la care informaţia a fost preluată.) 

        

Politecnica di Milano; 

2. Princeton University; 

3. Universite Paris Sorbonne; 
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