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A. OBIECTIVELE CURSULUI 
Cursul are ca obiectiv principal formarea unei culturi complexe în domeniul managementului marketingului. Se 
urmăreşte dezvoltarea capacităţii şi aptitudinilor necesare analizelor strategice şi managementului 
marketingului integrat şi înţelegerea implicării lor în performanţa organizaţiei. Cursul îşi propune să asiste 
studenţii în înţelegerea conceptelor, caracteristicilor şi practicilor de bază din managementul marketingului şi 
aplicarea lor pentru asigurarea eficacităţii şi eficienţei companiilor. 

 
B. SUBIECTELE CURSULUI 

1. Organizarea activităţii de marketing 
2. Sistemul informaţional de marketing 
3. Procesul decizional de marketing 
4. Planificarea şi planul de marketing 

 
C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR - SEMINAR 

1. Cadrul general de abordare a organizării activităţii de marketing.  
2. Proiectarea siatemului informaţional de marketing. 
3. Fundamentarea deciziei de marketing. 
4. Planul de marketing şi organizarea planificării de marketing 

 
D. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

1. Kotler, Ph., Keller, K. L. - Marketing Management, Pearson Education Ltd, 2012 
2. Kotler, Ph., Principiile marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 2008. 
3. Kotler, Ph, Marketing de la A la Z - 80 de concepte pe care trebuie să le cunoască orice manager, 

Editura Codecs, Bucureşti, 2004 
 
E. PROCEDURA DE EVALUARE 
 

Forma de examinare – E (scris) 

http://www.amazon.fr/Philip-Kotler/e/B0028DGITO/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.librarie.net/carti/42203/Marketing-de-la-A-la-Z-80-de-concepte-pe


Examenul se finalizează cu o notă ce reprezintă media ponderată a notelor de la activitatea pe parcurs 
(50%) şi de la examen (50%). Nota de la activitatea pe parcurs este media (rotunjită la valoare întreagă prin 
adăugare) a notelor de la laborator şi a temei de casă. Nota de la examen este media (rotunjită la valoare 
întreagă prin adăugare) notelor de la 2 subiecte teoretice şi a unei aplicaţii.  

F. COMPATIBILITATE INTERNATIONALA 

 
1. Université d'Angers: www.univ-angers.fr 
2. Université de Paris XII: www.univ-paris12.fr 
3. Université de Nantes: www.univ-nantes.fr 
4. Université Joseph Fourier Grenoble: www.ujf-grenoble.fr 
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