FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
MMAA
MARKETING
MASTER
MARKETING SI COMUNICARE IN AFACERI

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 An de studiu
2
2.5 Semestru

PROMOVARE ONLINE
LECT. DR. PATRICEA ELENA BERTEA
LECT DR. PATRICEA ELENA BERTEA
1 2.6 Tip de evaluare
EVP 2.7 Regimul discipinei*

ob

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2
curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5
curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ...................................
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru (nr. de credite pe disciplina *25 ore pe credit)
3.9 Număr de credite
4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe
5. Condiţii (dacă este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului

Online

5.2 De desfăşurare a seminarului/
laboratorului

Online

6. Competenţe specifice acumulate

2
28
32
30
32
4
10
108
164
6

Competenţe
profesionale
Competenţe
transversale

-

Să aplice gândirea strategică în crearea de campanii de promovare
Să cunoască, clasifice și utilizeze canalele de comunicare online prin raportare la obiective
strategice
Să cunoască metodele de segmentare a pieței în online
Să adapteze comunicarea în funcție de canalul digital selecționat
Să cunoască diferența dintre campanii digitale B2B și B2C
Să cunoască rolurile ocupate într-o agenție de digital
Să cunoască KPI în funcție de canalul digital utilizat în campanie

-

Să comunice la nivel profesionist, cu termeni de specialitate
Să lucreze în echipe înțelegând rolurile care apar în cadrul unei agenții
Să demonstreze gândire strategică
Să adopte o atitudine de tip problem-solving/critical thinking

7.1 Obiectivul
general

Să cunoască care sunt metodele de promovare online, cum se diferențiază și cum se grupează
strategic pentru a îndeplini obiectivele de comunicare ale brandului.

7.2 Obiectivele
specifice

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate)

- să cunoască cum funcționează o agenție
- să cunoască metodele și mediile de promovare online
- să cunoască cum se dezvoltă o campanie
- să cunoască cum se evaluează o campanie

8. Conţinut
8.1

Curs

1.

2.

3.

Curs introductiv
Stadiul pieței
online în RO

de

Metode de predare
Online/ Onsite

Observaţii

Prelegere online

2

Prelegere online

2

Prelegere online

2

(ore şi referinţe
bibliografice)

promovare

Comunicarea brandului în digital

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.

Transpunerea
brandurilor
offline/tradiționale în mediul digital
Promovarea – metode de generare
trafic pe site
Promovarea – metode de generare
trafic pe site - SEO
Promovarea – metode de generare
trafic pe site – Google Ads
Promovarea – metode de generare
trafic pe site – Google Ads
Promovarea – metode de generare
trafic pe site – Social Media
Promovarea – metode de generare
trafic pe site – Social Media
Promovarea – metode de generare
trafic pe site – Lead Generation
Promovarea – metode de generare
trafic pe site – Lead Generation

Prelegere online

2

Prelegere online

2

Prelegere online

2

Prelegere online

2

Prelegere online

2

Prelegere online

2

Prelegere online

2

Prelegere online

2

Prelegere online

2

13.

Prelegere invitat practician

Prelegere online

2

14.

Prelegere invitat practician

Prelegere online

2
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9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

-

conținutul este elaborat conform cu așteptările pieței prin consultări frecvente cu practicieni.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

- certificări Google/Hubspot
- prezentare concepte
Promovare Online
- elaborarea unui plan de
10.5 Seminar/
promovare pentru o
Laborator
agentie de digital si un
client potential
10.6 Standard minim de performanţă
10.4 Curs

10.2 Metode de
evaluare

- proiecte individuale

- proiect de echipă

10.3 Pondere în
nota finală (%)

50%

50%

Nota 5 la seminar.
Nota 5 la curs
Data completării

Titular de curs

Titular de seminar

22.09.2021

Lect. Dr Patricea Elena Bertea

Lect. Dr Patricea Elena Bertea

Data avizării în departament
22.09.2021

Director de departament
Conf. Univ. dr. Andrei Nestian

