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Pentru a oferi un mediu integrat de învăţare şi cercetare, Facultatea de ManagementMarketing organizează programul de studii universitare de masterat „Marketing în Afaceri”
(reprezentând ciclul II al studiilor universitare), cursuri cu frecvență, în domeniul fundamental
Ştiinţe economice, Domeniul de licenţă (ciclul I) „Marketing”, Specializarea „Marketing”.
Programul de studii universitare de masterat „Marketing în Afaceri” asigură aprofundarea
studiilor universitare de licenţă în domeniul marketing şi furnizează masteranzilor competenţe
profesionale şi de cercetare ştiinţifică specializate.
Misiunea programului de studii universitare de masterat „Marketing în Afaceri” este de
a forma specialişti cu înalte competenţe în domeniul activităţilor specifice de marketing şi dobândirea
abilităţilor practice orientate spre iniţierea de relaţii de durată, reciproc avantajoase, cu piaţa ţintă,
într-un mediu de afaceri aflat în continuă schimbare. Caracteristica distinctivă a programului de studii
universitare de masterat constă în adecvarea curriculei la standardele educaţionale naţionale şi
europene, la dinamica şi exigenţele pieţei muncii, având în structura sa discipline de cunoaştere
avansată în domeniul marketingului şi, în egală măsură, o accentuată componentă de cercetare
ştiinţifică.
Obiectivele programului de studii universitare de masterat „Marketing în Afaceri”
vizează în principal:


Dezvoltarea capacităţii de abordare interdisciplinară a problemelor din domeniul marketingului
afacerilor;



Cultivarea capacităţii de concepere, proiectare şi realizare a programelor de cercetare în domeniul
marketingului la un nivel ştiinţific corespunzător studiilor universitare de masterat;



Optimizarea activităţilor practice integrate în ansamblul procesului didactic şi dezvoltarea laturii
vocaţionale a specialiştilor în marketing;
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Formarea abilităţilor de elaborare a unor politici şi strategii de marketing la nivelul unor firme,
corporaţii, instituţii publice, sau pe sectoare de activitate, formarea unei gândiri sistematice şi
inovatoare în managementul activităţilor de marketing;



Dezvoltarea capacităţii de investigare a fenomenelor economice de piaţă prin: analiza raportului
dintre cererea şi oferta de mărfuri şi servicii; identificarea factorilor care influenţează fenomenele
de piaţă; cercetarea opiniilor, cerinţelor şi motivaţiilor de cumpărare sau non-cumpărare ale
diferitelor segmente de consumatori ş.a.;



Dezvoltarea capacităţii de perfecţionare în noi domenii ale marketingului, folosirea noilor
tehnologii informaţionale şi comunicaţionale pentru culegerea şi interpretarea datelor de
marketing, folosirea mediului online ca mediu de marketing, diferenţiere şi poziţionare într-o eră a
relaţiilor etc.;



Abordarea în viziune sistemică, integratoare, a celor mai importante aspecte implicate de
fundamentarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiei de marketing a unei firme în
contextul internaţionalizării activităţilor, globalizării şi trecerii la economia bazată pe cunoaştere;



Familiarizarea cursanţilor cu metodologia cercetării ştiinţifice, în vederea elaborării unor studii de
piaţă complexe;



Compatibilizarea modului de gândire strategică şi acţiune cu exigenţele actuale ale mediului
concurenţial;



Evidenţierea rolului determinant al oamenilor de marketing în creşterea eficienţei organizaţiilor, a
caracteristicilor acestora şi multiplelor funcţii pe care le exercită în firma contemporană;



Formarea profilului etic – profesional al specialiştilor în domeniul marketingului afacerilor;



Dobândirea de competenţe de specialitate şi abilităţi cognitive specifice: capacitatea de adaptare
la medii concurenţiale aflate în continuă schimbare, capacitatea de proiectare, elaborare şi
implementare a strategiilor marketing, fundamentarea şi implementarea deciziilor manageriale,
abilitatea de a lucra în echipă.
Programul urmăreşte dezvoltarea resurselor umane cu competenţe în domeniul marketingului,

având drept scop dezvoltarea, evaluarea şi implementarea activităţilor de marketing în medii de
afaceri complexe. Ascensiunea marketingului ca domeniu funcţional şi strategic al organizaţiilor
presupune amplificarea capacităţii managerilor de la diferite niveluri ierarhice de a adopta decizii
eficiente. În acest context, programul de studii universitare de masterat este astfel conceput încât să
asigure cunoştinţe de specialitate segmentelor de candidaţi vizate, urmărind dezvoltarea abilitaţilor
practice în domeniul segmentării, poziţionării şi dezvoltării de noi afaceri de succes, identificării
avantajului competitiv, diversificării gamei de produse şi servicii, alocării resurselor firmei,
identificării oportunităţilor de piaţă, a nevoilor consumatorilor şi dezvoltarea strategiilor economice
optime.
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Absolvenţii programului de studii universitare de masterat „Marketing în afaceri” vor avea
capacitatea de a practica, la nivel de înaltă competenţă, activităţi specifice marketingului, prin
utilizarea cunoştinţelor dobândite în procesul formativ, experienţei în profesie, calităţilor psihologice
şi trăsăturilor de personalitate.

Perspective profesionale:









Manager Marketing122107;
Director de vânzări 112018;
Director comercial 112017;
Șef birou marketing 122102;
Cercetător economist în marketing 263120;
Brand manager 243207;
Consilier economist în comerț și marketing
263104;
Copywriter publicitate (cu studii superioare)
265422;










Specialist în relații publice 243201;
Manager de produs 243104;
Șef departament logistică 132442;
Analist preț de revenire/costuri 241220;
Responsabil al managementului
responsabilității sociale 325717;
Șef agenție reclamă publicitară 122201;
Art director 216609;
Șef birou reclamă publicitară 122202.

DISCIPLINE DE STUDIU
DISCIPLINE OBLIGATORII
CERCETĂRI DE MARKETING – furnizarea de cunoştinţe şi dezvoltarea abilităţilor necesare
pentru cercetarea informaţiilor din mediul intern şi extern al firmei moderne, însuşirea de către
masteranzi a cadrului metodologic de organizare a investigaţiilor de piaţă, însuşirea metodelor şi
tehnicilor de obţinere, măsurare, analiză şi evaluare a datelor, întocmirea raportului de cercetare. 6
ECTS
COMUNICARE INTEGRATĂ DE MARKETING – cunoașterea metodologiei de fundamantare a
strategiei globale specifice comunicaţiilor de marketing, aprofundarea tehnicilor de comunicare în
marketing, dobândirea abilităţii de proiectare a strategiei de comunicare la nivelul unei firme dar și
analiza activităţii comunicaţionale a unei firme. 6 ECTS
MARKETING STRATEGIC – fundamentarea conceptelor de bază specifice marketingului strategic
și aprofundarea tehnicilor de analiză cu care operează agenţii economici în vederea realizării
obiectivelor de marketing pe care şi le-au propus. 6 ECTS
MANAGEMENTUL RELAŢIILOR CU CLIENŢII – diseminarea de cunoştinţe de specialitate
privind CRM, evaluarea impactului strategic, operaţional şi analitic al CRM asupra performanţelor
firmei. 6 ECTS
ETICĂ ŞI RESPONSABILITATE CORPORATISTĂ – studierea principalilor determinanţi ai
conceptelor de etică/ legalitate/moralitate la nivelul afacerilor internaţionale; cunoaşterea principalelor
reglementari la nivel internaţional privind etica în afacerile internaţionale precum. 6 ECTS
METODE CALITATIVE UTILIZATE ÎN CERCETAREA PIEŢEI – însuşirea modelelor
statistico-matematice de analiză a informaţiilor de piaţă; previziunea fenomenelor de piaţă prin
modelare matematică; cunoaşterea şi aprofundarea metodologiei de fundamentare a planului de
marketing folosind subsistemul suport al deciziilor de marketing (SSMD); cunoaşterea metodelor de
programare şi control a activităţilor de marketing. 6 ECTS
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MARKETING ŞI AFACERI ONLINE – prezentarea principalelor concepte, metode şi tehnici
moderne de analiză, proiectare şi exploatare a sistemelor informatice interactive online, stabilirea şi
prezentarea modelelor de e-business existente, cunoaşterea aplicaţiilor integrate de e-business de tip
ERP, CRM, SCM şi e-procurement. 6 ECTS
MARKETING DIRECT – studierea unui sistem interactiv de marketing ce foloseşte o paletă largă
de medii, pentru a ajunge la consumator, în obţinerea unui răspuns măsurabil; studierea
managementului relaţiilor cu clienţii în cadrul global al activităţii de marketing a organizaţiei. 6
ECTS
ANALIZA DATELOR DE MARKETING FOLOSIND SPSS – cunoașterea principalelor
metodele matematice şi statistice de analiza a datelor şi informaţiilor rezultate din procesul de
cercetare a pieţelor, prezentând atât procesele teoretice, cât şi programul de asistare a analizei
S.P.S.S. (Statistical Package for Social Sciences). 6 ECTS
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ DE SPECIALITATE I – dezvoltarea capacităţii de studiu şi
aprofundarea tehnicilor de cercetare şi analiză, prin realizarea unor studii concrete referitoare la
disciplinele studiate în cadrul stagiului de master. 3 ECTS
MANAGEMENTUL BRANDULUI – furnizarea cunoştinţelor de specialitate privind procesul de
branding, gestionarea adecvată a sistemului de management al brandului, focalizarea strategica pe
nevoile-cheie. 6 ECTS
TEHNICI DE PUBLICITATE ŞI CREAŢIE PUBLICITARĂ – însuşirea cunoştinţelor de
specialitate din domeniul publicităţii şi creaţiei publicitare, cunoaşterea metodologiei de elaborare şi
realizare a unui plan de marketing publicitar. 6 ECTS
MANAGEMENTUL LOGISTICII ŞI DISTRIBUŢIEI – prezentarea cunoştinţelor specifice
logisticii şi distribuţiei – dimensiuni strategice, relaţiile producător-distribuitor-consumator, sisteme
suport pentru managementul logisticii, cooperarea logistică-marketing şi domeniile majore de
interacţiune, specificul logisticii internaţionale, comerţ electronic şi sisteme informaţionale pentru
lanţul ofertei. 6 ECTS
MARKETING CULTURAL – aplicarea conceptelor de marketing în domeniul cultural, respectiv
cunoaşterea particularităţilor impuse de acest domeniu al serviciilor. În acest sens, având în vedere
particularităţile distincte ale acestui domeniu, componentele mix-ului necesită o adaptare
corespunzătoare. 6 ECTS
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ DE SPECIALITATE II – formarea abilităţilor de planificare a unei
cercetări complexe de marketing;însuşirea cadrului metodologic de organizare a investigaţiilor de
piaţă și a metodelor şi tehnicilor de culegere, prelucrare, analiză şi evaluare a datelor. 3 ECTS
PLANIFICARE DE MARKETING – elementelor fundamentale ale planificării strategice de
marketing, dobândirea de abilităţii pentru elaborarea unor planuri strategice de marketing eficace. 5
ECTS

DISCIPLINE OPŢIONALE
MANAGEMENTUL PROIECTELOR – furnizarea competenţelor specifice managementului
proiectelor la nivelul firmei, respectiv elaborare, implementare, monitorizare, control şi evaluare a
eficienţei economice. 6 ECTS
STRATEGII ŞI POLITICI ANTREPRENORIALE – crearea şi dezvoltarea competenţelor privind
fundamentarea, elaborarea, implementarea şi evaluarea eficienţei strategiilor antreprenoriale. 6 ECTS
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PROTOCOL ȘI ETICHETĂ DIPLOMATICĂ ȘI DE AFACERI – urmărește înțelegerea
noțiunilor privind istoria şi practica negocierii. Disciplina dezvoltă abilităţile de comunicare
diplomatică și capacitatea de a realiza portofoliu de organizare a unui eveniment de protocol. De
asemenea, studenții se vor familiariza cu mediul de protocol şi ceromonial diplomatic. 6 ECTS
STRATEGII COMPETITIVE DE PREȚ – fundamentarea conceptelor de bază specifice formulării
unei strategii eficace de preț; aprofundarea tehnicilor de analiză și construcție a strategiei de preț;
dobândirea de către masteranzi a abilitaților de a utiliza cunoștințele însușite în propunerea unor
elemente strategice de preț care să ducă la obținerea de avantaje competitive. 6 ECTS
NEGOCIEREA AFACERILOR INTERNAȚIONALE – deprinderea noţiunilor de bază în ceea ce
priveşte pregătirea şi organizarea negocierii comerciale, fixarea unor noţiuni legate de strategii,
tehnici şi tactici de negociere, evidenţierea particularităţilor interculturale presupuse de negocierea
internaţională de afaceri. 6 ECTS
LEADERSHIP ŞI CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ – studiul conceptelor, principiilor,
tehnicilor şi metodelor specifice leadership-ului şi culturii organizaţionale, dezvoltarea abilităţii de a
conduce performant o firmă în context multicultural, dezvoltarea unei culturi organizaţionale
antreprenoriale la confluenţa dintre dintre management-afaceri-comunicare şi psihologie în contextul
firmei globale. 6 ECTS
MEDIUL INTERNAŢIONAL DE AFACERI – Înţelegerea principalilor determinanţi ai mediului
internaţional de afaceri la confluenţă cu provocările globalizării şi regionalizării; Surprinderea
principalelor aspecte referitoare la transformările apărute la nivelul proceselor economice, fapt care
influenţează in mod direct procesele de management la nivelul companiilor; Decoltarea capacitaţii de
a analiza si înţelege fenomenele cu impact global sau regional si de a adopta deciziile adecvate, intrun mediu de afaceri mai mult sau mai putin predictibil; Dezbaterea axelor care influenţează
comportamentul economic al managerilor companiilor; Analiza comparativă a determinanţilor
politici, economici, socio-culturali, tehnologici, legali, etici şi ambientali ai mediului internaţional de
afaceri. 6 ECTS
MANAGEMENT STRATEGIC – furnizarea cunoştinţelor de specialitate privind managementul
strategic, dezvoltarea capacităţii de analiză strategică a firmei, dezvoltarea abilităţilor necesare pentru
adaptarea managementului strategic la specificul organizaţiilor de tip economic din diverse sectoare
de afaceri, în context multicultural globalizat. 6 ECTS
MANAGEMENT INTERNAȚIONAL – cunoaşterea modului în care diferitele sisteme economice,
sociale şi culturale influenţează atitudinile şi comportamentele manageriale, dezvoltarea capacităţii de
a identifica similarităţile şi deosebirile dintre sistemele multiculturale şi implicit a modului în care
acestea influenţează managementul strategic al firmei. 6 ECTS
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