
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din  Alba Iulia 
1.2 Facultatea  De Drept şi  Ştiinţe Sociale 
1.3 Departamentul Educatie Fizica si Sport 
1.4 Domeniul de studii Kinetoterapie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6  Programul de studii Kinetoterapie şi motricitate specială  

 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Marketing in Kinetoterapie KMSIII 71 
2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Maican Silvia 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Maican Silvia 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DC 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care 3.2 curs 1 din care 3.3 seminar/laborator 1 
3.4  Total ore din Planul de învăţământ 28 din care 3.5 curs 14 din care 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  
Tutoriat  
Examinări 2 
Alte activităţi.... 0 
3.7. Total ore studiu individual 22 
3.8. Total ore din planul de învăţământ 28 
3.9 Total ore pe semestru  50 
3.10  Numărul de credite 2 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)  

4.1 de curriculum   
  

4.2  de competenţe   
  

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a cursului  Participare activă  

5.2  de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Lectura bibliografiei recomandate 
 Documentare suplimentară 
 Elaborarea şi susţinerea prezentărilor planificate  
 Participare activă 

 
6. Competenţe specifice acumulate  
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 C6 Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului. 
C6.1 Descrierea structurii şi a modului în care funcţionează organizaţiile care oferă servicii de kinetoterapie, în 
relaţia lor dinamică cu piaţa  
C6.2 Descrierea şi explicarea proceselor organizaţionale ce constituie contextul serviciilor kinetoterapeutice; 
explicarea relaţiei dintre cerere şi ofertă pe piaţa serviciilor de kinetoterapie.  
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7. Obiectivele disciplinei  
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Însuşirea metodelor şi tehnicilor de bază în cercetarea ştiinţifică   

7.2 Obiectivele 
specifice 

 Să cunoască principalele metode de cercetare ştiinţifică;   
 Să cunoască tehnicile şi instrumentele specifice fiecărei metode;  
 Să aleagă metoda, tehnica şi instrumentele cele mai adecvate problemei de studiat; 
 Să construiască un design de cercetare şi instrumente adecvate; 
 Să poată redacta un raport de cercetare coerent şi consistent, uşor de utilizat în aplicaţiile 

practice.  
  

 
8. Conţinuturi 
Curs Metode de predare Observaţii 

1. Bazele marketingului 
2. Marketingul  în domeniul 

kinetoterapiei 
3. Strategii de Organizarea şi 

administrarea centrelor de 
recuperare. 

4. Marketingul centrelor de 
recuperare 

5. Demersul de marketing în 
abordarea problematicii 
Kinetoterapiei 

6. Trăsături specifice ale 
marketingului in domeniul 
kinetoterapiei 

7. Instrumente clasice ale politicii de 
comunicare in marketingul 
Kinetoterapiei 

Prelegere,  conversaţie 
 
Prelegere, exemplificări, 
Conversaţie 
 
Prelegere, exemplificări, 
conversaţie, 
 
Prelegere,  exemplificări,  
conversaţie 
 
Prelegere, exemplificări 
Conversaţie 
 
Prelegere, exemplificări 
Conversaţie 
 
Prelegere, Exemplificări, 
conversaţie 
 

2oră 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 
 
2 ore 
 
 
 
2 ore 
 
 
2 ore 

Bibliografie 
1. BAZELE MARKETINGULUI: MANUAL DESTINAT STUDENTILOR FACULTATILOR DE 

PROFIL SI INTREPRINZATORILOR Particulari / Stefanescu, Paul  (1994),BUCURESTI 
2. BUSINESS TO BUSINESS MARKETING / Laurentiu-Dan ANGHEL, Eva-Cristina PETRESCU (2002) 

ANGHEL, Laurentiu-Dan  PETRESCU, Eva-Cristina , Bucuresti: URANUS, 2002 
3. MARKETING: Concepte de baza si aplicatii / Eva-Cristina PETRESCU Bucuresti: URANUS, 2008 

(2008) 
8.2 Seminar/laborator Metode de 

predare 
Observaţii / 

Nr. ore 

Notiuni generale de marketing 
Prezentări, 
dezbateri, 
aplicaţii 

2 

Prezentarea de către studenţi a unor strategii de marketing 
Prezentări, 
dezbateri, 
aplicaţii 

2 

Analiza pietei în activitatea de kinetoterapie 
Prezentări, 
dezbateri, 
aplicaţii 

2 

Conceperea unui proiect în activitatea de kinetoterapie 
Prezentări, 
dezbateri, 
aplicaţii 

4 

Politica de promovare: 
- Comunicarea de marketing integrată 
Prezentare proiect: Organizarea unei campanii de promovare a unor 
cabinete de recuperare  

Prezentări, 
dezbateri, 
aplicaţii 

4 

 
 



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

 Disciplina vine în sprijinul celor care, în diferite poziţii de decizie evaluează, programează şi monitorizează 
serviciile de kinetoterapie, publice şi private.  
 
10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

Volumul şi corectitudinea 
cunoştinţelor Lucrare scrisă 30 

Rigoarea ştiinţifică a limbajului  Lucrare scrisă 10 
Organizarea conţinutului  Lucrare scrisă 10 
Originalitatea Lucrare scrisă 10 

10.5 Seminar/laborator 
Susţinerea unui referat sau 
proiect de cercetare Fişă de evaluare seminar 20 

Participare activă la seminarii Fişă de evaluare seminar 20 
10.6 Standard minim de performanţă: nota minima 5 

 50%  rezultat după însumarea punctajelor ponderate conform pct.10.3.  
 
 
Data completării       Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de seminar 
______________                  ______________________       _________________________ 
 
 
Data avizării în Departament                                             Semnătura Directorului de Departament 
 
______________                                                                               ______________________                 
 


