
 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* E - examen; C - colocviu; EVP - verificare pe parcurs; PP - prezentare proiect 
** DO – discipline obligatorii; DA – disciplina opționale; DF – discipline facultative 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi 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 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi ................................... 0 
 
3.7 Total ore studiu individual 58 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 

 

 

 
  

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Filosofie şi Stiinţe Social-Politice 
1.3 Departamentul Sociologie şi Asistenţă Socială 
1.4 Domeniul de studii Sociologie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studii / Calificarea Sociologie / Sociolog 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Sociologia consumului și cercetarea publicității 
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.Stud.Drd Sergiu Bortoș 
2.4 An de studiu III 2.5 Semestru 6 2.6 Tip de evaluare* C 2.7 Regimul discipinei** DA 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum Nu este cazul 
4.2 De competenţe Nu este cazul 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Utilizarea telefoanelor mobile este interzisă pe durata 
desfășurării cursului 

5.2 De desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului 

Termenul prezentării proiectelor de seminar este stabilit de 
titularul activităților de seminar. 
Nu se vor accepta cererile de amânare a prezentării 
proiectelor. 



 
 

 
 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C6.1. Formularea si analiza conceptelor, teoriilor, paradigmelor si metodologiilor utilizate în analiza 
comunicării; 
C6.2. Identificarea, măsurarea si evaluarea tipurilor si stilurilor de comunicare 
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CT3. Utilizarea eficiente a surselor informaționale si a resurselor de comunicare si formare 
profesionala asistata (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on line 
etc) atât in limba romana, cat si într-o limba de circulație internațională. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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D4. Utilizarea adecvata de criterii si metode standard de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele 
si limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode si teorii 
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 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice comportamentul electoral al votanţilor 
 Descrie modelule explicative ale comportamentului electoral 
 Descrie principalele tipuri de sisteme electorale 
 Utilizeze conceptele fundamentale ale sociologiei politice 
 Analizeze fenomene si situaţii politice specifice 

8. Conţinut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Reclama. Concept, dimensiuni, atribute 
• descrierea 
• expunerea 
problematizată 
• explicaţia 
• conversaţia 
reproductivă 
conversaţia 
euristică 

• Cursul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar 

• Temele de curs se 
regasesc la 
bibliografie 

2. Arhitectura reclamei comerciale 

3. Mecanismele reclamei comerciale 

4. Cercetarea în sprijinul elaborării strategiei 
publicitare 

5. Cercetarea comunicării. Testarea punctelor tari şi 
slabe ale conceptelor publicitare 



 
 

 
 

6. Pre-testarea eficienţei reclamelor 

7. Post-testarea şi monitorizarea reclamei 

8. Cercetarea promoţiilor 

9. Cercetarea sponsorizării 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

Datculescu, P. (2006). Cercetarea de marketing. Brandbuilders.  
 
Referinţe suplimentare: 

Aaker, D. (2005). Managementul capitalului unui brand. Brandbuilders. 
Marder, E. (2002). Comportamentul consumatorului. Teora. 
Prutianu, Ș. și Jijie, T. (2005). Cercetarea de marketing. Polirom. 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. Organizarea activităţilor de seminar; prezentare 
exigenţe seminar; prezentarea tematică seminar 

• expunerea 
problematizată 
• discuţia 
• observaţia dirijată 
• observaţia 
independent 
• explicaţia 

• Seminarul se 
desfăşoară conform 
programării de la 
orar 

• Fiecare student 
trebuie să facă parte 
dintr-o echipă 

• Fiecare echipă 
trebuie să elaboreze 
şi să prezinte un 
proiect de seminar. 

2. Contextul și analiza SWOT 

3. 

Prezentare concept spot video 
 
Prezentarea strategiilor utilizate în comunicarea 
mesajelor publicitare (suscitarea atenţiei, 
stimularea emoţională, influenţarea procesării 
mentale şi facilitarea învăţării) 

4. Realizarea și prezentarea spot-ului 

5.  Consum, advertising și marketing – clarificări și 
delimitări conceptuale 

  

6. Perspective sociologice asupra consumului – 
Thorstein Veblen 

7. Perspective sociologice asupra consumului – 
George Ritzer 

8. Perspective sociologice asupra consumului – 
Pierre Bourdieu 

9.  Societatea de consum și consumerismul – Jean 
Baudrillard 

Bibliografie 
Aaker, D. (2005). Managementul capitalului unui brand. Brandbuilders. 
Baudrillard, J. (2008). Societatea de consum. Mituri și structuri. Comunicare.ro. 
Bourdieu, P. (1986). Economia bunurilor simbolice. Meridiane. 
Datculescu, P. (2006). Cercetarea de marketing. Brandbuilders.  
Marder, E. (2002). Comportamentul consumatorului. Teora. 
Prutianu, Ș. și Jijie, T. (2005). Cercetarea de marketing. Polirom. 
Ritzer, G. (2010). Globalizarea nimicului: Cultura consumului și paradoxurile abundenței. Humanitas. 



 
 

 
 

 

 

 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
27.09.2021 Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei Asist.Stud.Drd. Sergiu Bortoș 
  

 
 

Data avizării în departament Director de Departament 
27.09.2021 Conf.Univ.Dr. Romeo Asiminei 
 

Ritzer, G. (2011). McDonaldizarea societății (Ediția a II-a). Comunicare.ro. 
Stillerman, J. (2015). The Sociology of Consumption. A Global Perspective. Polity Press. 
Veblen, T. (2009). Teoria clasei de lux. Publica. 
 
 

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

Disciplina “ Sociologia consumului și cercetarea publicității” răspunde nevoii instituțiilor și 
companiilor, în general, și companiilor de publicitate, în special, de a forma specialiști care să 
înteleagă mecanismele publicității și, mai ales, să cerceteze publicitatea. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 

• Cunoaşterea 
terminologiei utilizate 

• Capacitatea de utilizare 
adecvată a noţiunilor. 

• Capacitatea de a construi 
argumente pro şi contra 
din disciplina studiată 

Colocviu 50% 

10.5 Seminar/ Laborator 

• Prezenţa activă la 
seminarii 

• Elaborarea şi susţinerea 
proiectului de seminar 

• Absolvirea cursului este 
condiţionată de 
participarea la minimum 
50%+1 din seminariile 
desfăşurate 

• Absolvirea cursului este 
condiţionată de obținerea 
minim notei 5 la 
activitatea de seminar 

• Înregistrarea 
prezenţelor 

• Evaluare prezentare 
proiecte 

50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
• Elaborarea, tehnoredactarea și susținerea în limba româna si într-o limba de circulație 

internațională a unei lucrări de specialitate pe o temă actuală în domeniu, utilizând diverse 
surse si instrumente de informare 


