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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Economie, Marketing şi Turism” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

METODOLOGIA ŞI ETICA CERCETĂRII ÎN MARKETING 

Programul de master „Studii în marketing” 

Responsabil de disciplină/modul: Călugăreanu Irina, Dr., Conf.univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 
Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.03.O.10 150 20 10 10 110 5 Română 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

C1 Utilizarea cunoștințelor 

teoretice și practice 

specializate, a inovațiilor în 

domeniul Marketing și 

logistică 

C2.Organizarea cercetării de 

marketing pentru 

fundamentarea programelor de 

marketing şi planurilor 

organizaţiei 

 

C1.1 A cunoaște în profunzime  conceptele, teoriile, metodele 

şi instrumentele domeniului de specializare  

C1.2. A interpreta tendințele inovative în domeniul de 

specialitate 

C1.5. A evalua critic un proiect din perspectiva conceptelor, 

metodelor și instrumentelor utilizate pentru soluționarea 

situațiilor concrete 

C1.6. A elabora noi concepte și teorii specializate, inovative în 

domeniul profesional 

C2.1 A identifica direcțiile de dezvoltare teoretice specifice 

studiilor în marketing 

C2.2.  A reproduce modelele fundamentale de cercetare de 

marketing pentru elaborarea planurilor organizației  

C.2.3 A implementa metode și tehnici combinate și nuanțate 

situațiilor concrete, generate de fenomenele activității de 

marketing  

C2.5. A aprecia eficiența fiecărei soluții propuse pentru 

organizarea activităților de marketing  

C2.6. A crea programe și planuri de marketing în baza 

rezultatelor cercetărilor de marketing 

 

Conținutul 

disciplinei 

Știința și cercetarea știinţifică  

Procesul de inițiere a cercetării științifice  

Documentarea și sinteza bibliografică 

Selectarea strategiilor și metodelor de cercetare 

Metode de colectare a datelor empirice 

Derularea cercetării în domeniul de specializare și exigențe etice 

Lucrarea – rezultatul cercetării 
 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 atestări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual-Articol științific, 

aprecierea în rezultatul participării la seminare. 

https://moodle.usm.md/course/view.php?id=4072#section-1
https://moodle.usm.md/course/view.php?id=4072#section-2
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Evaluarea orală: 

La prezentarea orală vor participa toți coechipierii (doar un masterand – în cazul când a ales să 

realizeze lucrul individual de unul singur).  

Evaluarea prezentării orale se efectuiază prin întrebări-răspunsuri referitoare la sarcinile de lucru 

realizate în echipă/individual utilizând tehnica conversației de verificare. 

Evaluarea finală, conform modelului  PBL, propus pentru anul de studii 2020-2021, se va efectua 

în baza rezultatelor acumulate anterior, pentru fiecare disciplină, în modul următor: 

Atestare 1 Atestare 2 

Lucrul individual 

 (format 

WORD/PDF) 

Prezentarea 

orală 
Nota finală 

15% 15% 40% 30% 0,15A1+0,15A2+0,4LI+0,3P

O 
 

Lucrul 

individual 

Studenții vor elabora un studiu ştiinţific cu aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor, 

instrumentelor economice de cercetare pe anumite tematici la nivelul entităţii economice sub 

formă de: Articol 

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la 

capitolul VI ”Lucrul individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md). 

Bibliografie 

recomandată 

de bază  

1. Feuraş E. Metodologia cercetării economice. Chişinău, Litera, 2019 

2. Ghid privind elaborarea și susținerea tezei de master. USM, 2019 

3. Radulescu M. Metodologia cercetarii stiintifice ed. 2. București: Didactica și Pedagogica, 

2011. 249 p. 

suplimentară  

1. Ţapoc V., Capcelea V. Cercetarea ştiinţifică. Chişinău, ARC, 2008 

2. Zaiţ D., Spalanzani A., Cercetarea în economie şi management. Repere epistemologice şi 

metodologice. – Bucureşti: Ed. Economica, 2006 

3. Сандерс М.,Льюис Ф., Торнхилл Э. Методы проведения экономических 

исследований. М.,ЭКСМО, 2006 

 

Șef Departament  

V. Bulat                                

dr, conf. univ.                            
 

  

 

http://www.moodle.usm.md/

