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MARKETINGUL SERVICIILOR
1. Date despre unitatea de curs/modul
Facultatea
Inginerie Economică și Business
Catedra/departamentul
Teorie Economică și Marketing
Ciclul de studii
Studii superioare de licenţă, ciclul I
Programul de studiu
362.1 Marketing și logistică
Anul de studiu
Semestrul
Tip de
Categoria
Categoria de
Credite
evaluare
formativă
opţionalitate
ECTS
II (învăţământ cu frecvenţă);
4;
S – unitate de O - unitate de
III (învăţământ cu frecvenţă
5
E
curs de
curs
4
redusă)
specialitate
obligatorie
2. Timpul total estimat
Din care
Total ore în
Ore auditoriale
Lucrul individual
planul de
Proiect de
Studiul materialului
învăţământ
Curs
Seminar
Pregătire aplicaţii
an
teoretic
120
30
30
0
30
30
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul
Conform planului de învăţământ
Teoria economică, Bazele marketingului, Etica și cultura profesională
Conform competenţelor
Cunoașterea categoriilor economice de bază și a princiipiilor de
marketing
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru
Curs
Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în
timpul cursului.
Seminar
Dialog activ cadru didactic-studenți în vederea însurii materialului predat la orele de curs
și a celui studiat independent de studenți
5. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
CP 1. Utilizarea conceptelor, principiilor, metodelor și tehnicilor de cercetare specifice
profesionale
marketingului în servicii
 Cunoaşterea aprofundată a conceptelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor de cercetare
specifice marketingului în servicii
 Aplicarea conceptelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor de cercetare specifice
marketingului în servicii
 Valorificarea și abordarea comparativă a conceptelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor
de cercetare specifice marketingului în servicii
 Proectarea unei cercetări de marketing în servicii
Competenţe
profesionale

CP2. Analiza mediului de marketing intern și extern al întreprinderii prestatoare de servicii
 Cunoaşterea conceptelor de bază și descrierea componentelor mediului de marketing al
întreprinderii prestatoare de servicii
 Explicarea şi interpretarea metodelor de studiere a mediului de marketing al
întreprinderii
 Identificarea și evaluarea factorilor de influență asupra activității firmei prestatoare de
servicii
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 Aplicarea metodelor de studiere a mediului de marketing al întreprinderii prestatoare de
servicii
 Realizarea unui studiu a mediului de marketing al întreprinderii prestatoare de servicii
Competenţe
CT2. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de
transversale
sarcini pentru nivelurile subordonate.
CT3. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională.
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului
Obiectivul general
Însuşirea principiilor de bază de organizare şi funcţionare a activităţii de marketing în
cadrul unei întreprinderi prestatoare de servicii.
Obiectivele specifice Însuşirea locului şi funcţiilor marketingului serviciilor în cadrul sistemului disciplinelor
economice.
Cunoaşterea şi însuşirea conceptelor de bază, a formelor de organizare şi evoluţie a
activităţii de marketing la întreprinderea prestatoare de servicii.
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului
Numărul de ore
învăţământ învăţământ
Tematica activităţilor didactice
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă
Tematica prelegerilor
2
T1. Apariţia şi dezvoltarea marketingului serviciilor
1
2
T2. Serviciile – domeniu specializat al marketingului
T3. Mediul de marketing al firmei de servicii

4

1

T4. Calitatea – indicator de bază în prestarea serviciilor

2

1

T5. Comportamentul consumatorului de servicii

4

1

T6. Politica de marketing a firmei de servicii

2

1

T7. Politica de produs în servicii

4

1

T8. Politica de preţ în servicii

2

1

T9. Politica de promovare în servicii

2

1

T10. Politica de distribuţie în servicii

2

1

T11. Managementul în activitatea de marketing în servicii

2

T12. Internetmarketingul în prestarea seviciilor de calitate

2

Total prelegeri:

30

Tematica activităţilor didactice

1
10

Numărul de ore
învăţământ învăţământ
cu
cu frecvenţă
frecvenţă
redusă

Tematica seminarelor
S1. Dezvoltarea marketingului serviciilor în Republica Moldova

2

S2. Clasificarea serviciilor. Domeniile de specializare a marketingului serviciilor.

2

1

S3. Cultura organizaţională a firmelor prestatoare de servicii.

2

1
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S4. Marketing interactiv – relaţie directă prestator-client

2

S5. Determinanții calității serviciilor.
S6. Caracteristici specifice ale comportamentului consumatorului de servicii.

2

S7. Implicaţiile comportamentului consumatorului asupra politicii de marketing
al firmei de servicii.
S8. Definirea procesului de poziţionare a serviciilor.

2

S9. Conceptul de produs în strategia de marketing a firmei prestatoare de
servicii.
S.10 Politica de produs global și de produs parțial în servicii

2

S11. Alternativele strategice în politica de preţ.

2

S12. Condiţiile adoptării politicii de distribuţie şi obiectivele ei.

2

S13. Alternative strategice în politica promoţională.

2

1

2

1

2

1

2

1

1
2
S14. Criterii de organizare a activităţii firmei de servicii.
S15. Riscuri şi oportunităţi în implementarea internetului în cadrul firmelor
1
2
prestatoare de servicii din R. Moldova.
Total seminare:
30
8
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9. Evaluare
Curentă
Proiect de an
Examen final
Atestarea 1
Atestarea 2
30%
30%
0
40%
Standard minim de performanţă
Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi seminare;
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări;
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii principiilor de marketing aplicabile cu sopul sporirii
eficienței și competitivității întreprinderii prestatoare de servicii.

