
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele educaţiei 

1.3 Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale Educaţiei 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Pedagogie 

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei MARKETING EDUCAŢIONAL 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Glava Cătălin 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Glava Cătălin 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DS 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat 2 

Examinări  2 

Alte activităţi: ..................  

3.7 Total ore studiu individual 58 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 

 

4.1 de curriculum •  

4.2 de competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) Nu este cazul. 

 

 

 

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

•  

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

•  



6. Competenţele specifice acumulate 
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• Proiectarea programelor educaţionale adaptate pentru diverse niveluri şi grupuri ţintă 

• Realizarea programelor educaţionale 

• Evaluarea programelor educaţionale  

• Managementul grupurilor şi al proiectelor educaţionale  

• Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / 

grupuri educaţionale (copii / elevi, familii, profesori, angajaţi etc.) 

• Dezvoltarea şi promovarea practicilor profesionale specifice specialistului in ştiinţele 

educaţiei 
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• aplicarea principiilor specifice managementului educaţional 

• asigurarea voluntariatului în echipe didactice interdisciplinare cu roluri manageriale 

• utilizarea eficientă a resurselor teoretice şi aplicative care fundamentează formarea 

permanentă a managerului în învăţământ 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

• Formarea competenţelor studenţilor de proiectare, creare, management şi 

evaluare a unor programe de marketing educaţional. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

 

 

 

 

 

a) Inzestrarea studenţilor cu un bagaj de competenţe manageriale de 

gestionare a resurselor în vederea integrării instituţiei în piaţa liberă a 

ofertelor de servicii educaţionale către comunitate. 

b) Operarea cu concepte din domeniul marketingului şi 

managementului educaţional. 

c) Identificarea particularităţilor pieţei de oferte şi produse 

educaţionale. 

d) Familiarizarea studenţilor cu caracteristicile managementului de proiect. 

e) Dezvoltarea capacităţii de alegere a platformei de proiect potrivite, de 

aplicare şi de gestiune a proiectelor. 

f) Dezvoltarea abilităţii de a aplica proiecte cu diverse surse de finanţare şi de 

a îndeplini cerinţele impuse de autoritatea tutelară. 

g) Dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi lucru în echipă, indiferent de 

statutul ocupat. 



8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Şcoala (instituţia de învăţământ) ca furnizor de 

servicii către comunitate.  

1.1. Dezvoltare instituţională şcolară  

1.2. Relaţia părinte-şcoală-comunitate 

1.3. Relaţia piramidală: şcoala primară-gimnaziu-

liceu-universitate 

Concepte de bază şi cuvinte cheie:  servicii 

educaţionale, relaţii educaţionale 

Prelegere,  Dezbatere,   

2. Identitatea instituţiei şcolare 

2.1. Imaginea instituţiei şcolare 

2.2. factori care determină imaginea instituţiei 

şcolare 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: identitate, 

imagine 

Prelegere,  Dezbatere,  

3. Metode de marketing educaţional  

3.1. Imaginea instituţiilor şcolare  

3.2. Metode de marketing educaţional : 

Reprezentări de oferte, show-room privat, expoziţii 

de oferte, mass-media, Web, email, fax, telefon, 

catalog de oferte, baze de date. 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: metoda de 

marketing, imagine, resurse 

Prelegere,  Dezbatere,   

4. Managementul resurselor, managementul 

organizaţiei. Misiunea şi viziunea organizaţiei

  

Concepte de bază şi cuvinte cheie: organizaţie, 

management, misiune, viziune 

Prelegere,  Dezbatere,   

5. Piaţa ofertelor educaţionale  

5.1. Cercetarea de piaţă a ofertelor educaţionale 

5.2. Beneficiile pieţei educaţionale. 

5.3. Relaţia cerere-ofertă pe piaţa forţei de muncă şi 

a ofertelor educaţionale. 

5.4. Atractivitatea (interesul comercial) instituţiei 

şcolare.Grupurile ţintă. 

5.5. Schimbări în oferta educaţională.Răspunsul 

şcolii la schimbare. 

Concepte de bază şi cuvinte cheie:  piaţă, ofertă 

educaţională, atractivitate 

Prelegere,  Dezbatere,   

6. Piaţa produselor şcolare 

6.1.  Absolvenţii. 

6.2. Oferta curriculară. 

6.3.  Rezultate ale cercetării materializate în 

produse atractive comercial. 

6.4. Asistenţă în domeniul pieţei şi ofertelor 

educaţional 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: piaţă de produse 

educaţionale, cerere-ofertă 

Prelegere,  Dezbatere,   

7. Produse de marketing educaţional 

7.1. Produs şi serviciu în domeniul marketingului 

educaţional 

7.2 Tipuri de produse de marketing educaţional 

Prelegere,  Dezbatere,   

8. Campanii de marketing educațional. Prelegere,  Dezbatere,   



8.1. Campanii de marketing loial 

8.2. Campanii de marketing neloial. 

Bibliografie: 
1. Educational Marketing Service, http://members.tripod.com/edmarketingsvc/ 

2. Educational Marketing Association, http://www.ema.on.ca/ 

3. EDUCATIONAL MARKETING • MARKETING TO CHILDREN • YOUTH MARKETING, 

http://www.epr.org.uk/educational-marketing/educational-marketing.html 

4. Educational Marketing, http://www.kurayausa.com/information.html 

5. E. Mark Hanson Project Investigator Professor of Education/Administration, Educational Marketing and 

the Public Schools: Policies, Practices and Problems California Educational Research Cooperative, 

University of California, Riverside, July 1991 

6. Prospecta educational marketing, http://www.prospecta.ie/pages/what/direct.html 

7. John H. Holcomb, Educational Marketing: A Business Approach to School-Community Relations, 

University Press of America, October 1993. 

8. Integrated Educational Marketing Solution, http://www.edgeip.com/ims/ 

9. Mocanu Mariana, Schuster Carmen, Managementul proiectelor, Ed C.H. Beck, 2005 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 



1. Şcoala (instituţia de învăţământ) ca furnizor de 

servicii către comunitate.  

1.1. Dezvoltare instituţională şcolară  

1.2. Relaţia părinte-şcoală-comunitate 

1.3. Relaţia piramidală: şcoala primară-gimnaziu-

liceu-universitate 

Concepte de bază şi cuvinte cheie:  servicii 

educaţionale, relaţii educaţionale 

Aplicaţii   

2. Identitatea instituţiei şcolare 

2.1. Imaginea instituţiei şcolare 

2.2. factori care determină imaginea instituţiei 

şcolare 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: identitate, 

imagine 

Aplicaţii  

3. Metode de marketing educaţional  

3.1. Imaginea instituţiilor şcolare  

3.2. Metode de marketing educaţional : 

Reprezentări de oferte, show-room privat, expoziţii 

de oferte, mass-media, Web, email, fax, telefon, 

catalog de oferte, baze de date. 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: metoda de 

marketing, imagine, resurse 

Aplicaţii  

4. Managementul resurselor, managementul 

organizaţiei. Misiunea şi viziunea organizaţiei

  

Concepte de bază şi cuvinte cheie: organizaţie, 

management, misiune, viziune 

Aplicaţii  

5. Piaţa ofertelor educaţionale  

5.1. Cercetarea de piaţă a ofertelor educaţionale 

5.2. Beneficiile pieţei educaţionale. 

5.3. Relaţia cerere-ofertă pe piaţa forţei de muncă şi 

a ofertelor educaţionale. 

5.4. Atractivitatea (interesul comercial) instituţiei 

şcolare.Grupurile ţintă. 

5.5. Schimbări în oferta educaţională.Răspunsul 

şcolii la schimbare. 

Concepte de bază şi cuvinte cheie:  piaţă, ofertă 

educaţională, atractivitate 

Aplicaţii   

6. Piaţa produselor şcolare 

6.1.  Absolvenţii. 

6.2. Oferta curriculară. 

6.3.  Rezultate ale cercetării materializate în 

produse atractive comercial. 

6.4. Asistenţă în domeniul pieţei şi ofertelor 

educaţional 

Concepte de bază şi cuvinte cheie: piaţă de produse 

educaţionale, cerere-ofertă 

Aplicaţii    

7. Produse de marketing educaţional 

7.1. Produs şi serviciu în domeniul marketingului 

educaţional 

7.2 Tipuri de produse de marketing educaţional 

Aplicaţii  

8. Campanii de marketing educaţional. 

8.1. Campanii de marketing loial 

8.2. Campanii de marketing neloial. 

Aplicaţii  



 Aplicaţii  

Bibliografie:  
1. Educational Marketing Service, http://members.tripod.com/edmarketingsvc/ 

2. Educational Marketing Association, http://www.ema.on.ca/ 

3. EDUCATIONAL MARKETING • MARKETING TO CHILDREN • YOUTH MARKETING, 

http://www.epr.org.uk/educational-marketing/educational-marketing.html 

4. Educational Marketing, http://www.kurayausa.com/information.html 

5. E. Mark Hanson Project Investigator Professor of Education/Administration, Educational Marketing and 

the Public Schools: Policies, Practices and Problems California Educational Research Cooperative, 

University of California, Riverside, July 1991 

6. Prospecta educational marketing, http://www.prospecta.ie/pages/what/direct.html 

7. John H. Holcomb, Educational Marketing: A Business Approach to School-Community Relations, 

University Press of America, October 1993. 

8. Integrated Educational Marketing Solution, http://www.edgeip.com/ims/ 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Studenţii vor asimila informaţii şi îşi vor forma competenţe necesare activităţilor de marketing educaţional. 

• Programul pregătirii lor în domeniul marketingului educațional  este corelat cu sistemul de competenţe 

necesare în domeniul general al marketingului. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

Participare nemijlocită la 

activitatea didactică 

Fişă de observaţie curentă 5% 10.4 Curs 

Valorificare experienţă 

personală 

Teste de cunoştinte 

ocazionale 

5%  

 Referinţe din notiţele de la 

curs şi din recomandările 

bibliografice 

Evaluare scrisă 40% 

Valorificare experienţă 

personală 

Evaluare practică 40% 10.5 Seminar/laborator 

Participare nemijlocită la 

activitatea didactică şi de 

cercetare 

Prezentare referate, 

portofolii, proiecte de 

cercetare 

10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• delimitări conceptuale de specialitate 

• operaţionalizarea termenilor-cheie 

• repere fundamentale din domeniul marketingului educaţional 

• parcurgerea integrală obligatorie a activităţilor de seminar  

• susţinerea a cel puţin un referat sau proiect de cercetare în faţa colegilor 

• realizarea proiectului final – un instrument de marketing - necesar promovării examenului 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

27 septembrie 2012  ...............................   ................................... 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament

 ...........................................      …............................  


