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Descriere  

Programul de master Marketing Industrial  continuă pregătirea absolvenţilor programelor de licenţă prin 

aprofundarea elementelor referitoare la inginerie, marketing şi management în afacerile  industriale, să 

dobândească abilităţile necesare integrării facile pe piaţa muncii, în orice tip de activitate economică.  

 

Relevanța pentru piața muncii  

Planul de învăţământ al programului de master  Marketing Industrial a fost conceput astfel încât disciplinele 

studiate să se înlănţuie într-o ordine firească. De asemenea, acesta este realizat astfel încât să formeze atât 

competenţe cognitive cât şi competenţe profesionale practice. În acest fel, studenţii noştri îşi vor dezvolta 

capacitatea de a învăţa activ, de a înţelege soluţiile tehnologice, de a adopta decizii pe baza unei gândiri 

logice, creative şi critice, de a înţelege cerinţe tehnice şi de a propune soluţii, capacitatea de a lucra în 

echipă şi capacitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii. 

Companii importante cum ar fi  Huawei Technologies au angajat absolvenţii nostri pe poziţii de Marketing  

Campaign Manager ;Trade Marketing Specialist ; Supply chain specialist ; 

Agenţia de marketing Online Sinaps  - PPC Marketing Specialist 

E.ON Romania – Specialist Comunicare Clienţi B2C 

NextGen Communications – Marketing Specialist 

Cod COR: 214946 / Denumire COR: expert achizitii publice 

 

Competențe obținute  

a. Competențe profesionale: 

- Abordarea pragmatică și eficientă a activităților industriale în context european, prin cunoștințele privind 

instituțiile și economia UE, politici comerciale și logistica afacerilor internaționale; 

- Cunoașterea și identificarea celor mai eficiente instrumente și tehnici promoționale; 

- Proiectarea și/sau analiza diferitelor sisteme care caracterizează latura umană a activităților industriale; 

- Stabilirea factorilor ce influențează evoluția unui proces și modelarea matematică a acestuia în vederea 

analizei, formulării deciziilor și a previziunilor; 

- Cunoașterea și utilizarea coloranților naturali, “prietenoși” pentru mediu, alternativa ecologică la coloranții 

sintetici;  

- Identificarea și evaluarea aplicabilității practice a unei aplicații multimedia și integrarea acesteia într-un 



proiect complex; 

- Proiectarea strategiilor elementelor mixului de marketing adecvate etapei ciclului de viață a produsului și 

mediului extern; 

- Cunoașterea metodelor de evaluare rapidă a riscurilor industriale și de transport. 

 

b. Competențe transversale: 

- Abordarea practică a aspectelor de inginerie, marketing și management în activitățile industriale; 

- Capacitatea de a lucra independent şi în echipă; 

- Asumarea de responsabilităţi (sociale, etice, ecologice); 

- Dezvoltarea continuă a propriei pregătirii profesionale; 

- Abilitatea de comunicare cu structurile ierarhice superioare și cu echipa aflată în subordine 

 

Discipl ine (selecție)  :  

Marketingul produselor şi serviciilor industriale ; Metode  statistice aplicate în marketing; Economie 

industrială europeană; Cercetări de marketing;Dezvoltarea resurselor umane; Marketing strategic în 

domeniul industrial; Multimedia pentru activităţi industriale; Riscurile afacerilor industriale. 

Teme de cercetare (selecție)  

• Eficacitatea metodelor de promovare a produselor inovative în industria ….. 

• Metode actuale de dezvoltare profesionala (mentoring, coaching, NLP etc.) 

• Importanta educatiei (antreprenoriale, STEM, etc) pentru cresterea competitivitatii Romaniei 

• Publicitatea – Impactul comunicării verbale și non-verbale 

• Cercetare privind identificarea efectelor comunicării de marketing asupra relaţiilor cu clienţii. 

A l te informați i  de interes 

Compani i  par tenere  :  Huawei 

Technologies ; BCR ; Hilti România SRL ; 

Porsche ; ista România ; VALROM Industrie 

SRL ; VALROM Industrie SRL  

Mobilități  Erasmus 

Limba de predare : Română  

Durata:  2 ani 

Contact:  faima.upb@gmail.com; 

Conf. dr. ec. Natalia MANEA: 

natalia.manea@upb.ro 

Telefon: 021.402.93.36 

Detali i :ht tp: / / fa ima.pub.ro/master .php  
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