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Conţinutul cursului:
Noțiuni generale privind managementul și marketingul activităților umane.
Faza analizei planului de Marketing.
Fazele planificării Marketingului.
Componentele etapei analizei SWOT și caracteristica lor sumară.
Strategii de Marketing și conținutul lor.
Fazele marketingului și conținutul lor.
Varietățile prețurilor pe piață și caracteristica lor generală.
Categoriile și formele de concurență în economia de piață.
Fundamentele managementului organizației.
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe:
 va identifica, analiza, compara şi clasifica noțiunile, metodologiile și metodele abordării și realizării
activităților de management și marketing în scopul selectării celor mai econome și eficiente dintre ele
pentru a asigura o funcționare cât mai rațională a sistemelor de gestiune în domeniile elucidate;
 va analiza, sistematiza și unifica diversitatea proceselor manageriale și de marketing din perspectiva
aplicabilității lor în activitățile de cercetare științifică și asistență practică;
 va demonstra competenţe de explorare a informaţiei ştiinţifice corespunzătoare domeniilor proceselor
manageriale și de marketing;
 va manifesta capacități și deprinderi de revizuire și intervenire cu corectări în algoritmii desfășurării
acestor procese; permanent se va implica în procesele de elaborare și realizare practică a algoritmilor
noi ale diverselor tipuri de management și marketing, derivate de la modernizarea activităților
material-informaționale și formarea tehnologiilor moderne și mponente ale lor;
 va contribui la rezolvarea problemelor de marketing și managementi în mediul real de design.
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