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Puncte tari

Îmi va plăcea?

Media de admitere = 0,3 x ML + 0,4 x MS + 0,3 x NI,  

unde:

ML reprezintă media obținută la examenul de finalizare 

a studiilor de licență;

MS reprezintă media școlarității (media de promovare a 

anilor de studii de licență / studii universitare de lungă 

durată);

NI reprezintă nota obținută la interviu.

Interviul se va desfășura pe baza analizei dosarului 

depus și a tematicii date.

Dosarul pentru interviu trebuie să conțină CV în format 

Europass și scrisoare de motivație.

Tematica de specialitate, împreună cu bibliografia 

aferentă, va fi afișată pe site-ul Departamentului 

Inginerie și Management.

Manager de produs - planifică, dezvoltă și orientează 

eforturile pentru un anumit produs, coordonând 

activitățile specialiștilor în cercetare - dezvoltare, 

marketing - vânzări, producție - managementul 

calității, aprovizionare, distribuție, financiar etc.

Manager dezvoltare de produs - specializat în 

dezvoltare și planificare, este responsabil de găsirea 

oportunităților de marketing și proiectarea adecvată a 

produsului, de la idee la lansarea pe piață și 

monitorizarea vânzărilor.

Analist de piață – colectează și analizează datele 

necesare evaluării piețelor de produse și servicii 

existente și potențiale; identifică și monitorizează 

concurența și studiază condițiile și schimbările pieței în 

cauză, ce pot afecta vânzările.

Tradiția îndelungată de predare în Marketing 

O echipă de profesori foarte competentă

Concepția adecvată a curriculei Marketing industrial, cu 

o puternică orientare interdisciplinară

Îmbinarea echilibrată a cunoștintelor teoretice cu cele 

aplicative

Utilizarea largă a tehnologiilor moderne ale informației 

și comunicării

Abordarea temelor critice ale afacerilor contemporane 

– TIC, globalizare, sustenabilitate, etică etc.

Activități academice derulate după un orar cât mai 

convenabil studenților

Mă voi implica în toate activitățile oferite – 

prezentări, întrebări și răspunsuri, dezbateri, studii 

de caz, prefigurări de decizii manageriale etc.

Voi participa activ la proiectele de echipă

Voi investiga mediul de marketing pentru a-i 

înțelege oportunitățile și amenințările

Voi analiza produse și servicii industriale pentru a le 

ințelege punctele tari și slabe

Voi încerca să fiu cât mai creativ posibil, căutând în 

permanență potențiale inițiative antreprenoriale

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

Pentru că „… orice firmă are două … funcții de 

bază: marketing și inovare.” Pentru că principiile 

Marketing-ului se aplică tuturor ariilor de 

activitate umană. Pentru că, mai mult decât doar 

vânzări sau publicitate, marketingul este o 

profesie cu adevărat fascinantă. Pentru că cererea 

de profesioniști în managementul marketingului 

este în creștere pe piața forței de muncă. 

Marketing industrial

Info admitereOportunități de angajare


