
MARKETINGUL EDUCAȚIONAL ÎN FORMAREA BRANDULUI ACADEMIC: 

STUDIU DE CAZ PE EXEMPLUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN 

BUCUREȘTI 

CUPRINS  

REZUMAT.....................................................................................................................................2 

SYNTHESI.....................................................................................................................................3 

CUVÂNT DE MULȚUMIRE ......................................................................................................4 

INTRODUCERE...........................................................................................................................5 

CAPITOLUL 1. EVOLUȚIA MARKETINGULUI EDUCAȚIONAL .................................13 

1.1 MARKETIZAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR...................................................13 

1.1.1 Definirea marketizării învățământului superior ...................................................................14 

1.1.2 Factori determinanți ai procesului de marketizare în învățământul superior........................17 

1.1.3 Elementele definitorii ale marketizării învățământului superior..........................................20 

1.2 MARKETINGUL EDUCAȚIONAL...................................................................................23 

1.2.1 Evoluția marketingului educațional .....................................................................................24 

1.2.2 Definirea marketingului educațional.....................................................................................27 

1.2.3 Particularitățile marketingului educațional ..........................................................................30 

1.2.4 Beneficiile marketingului educațional .................................................................................32 

1.2.5 Perspective asupra marketingului educațional .....................................................................34 

1.3 CONSUMATORUL DE EDUCAȚIE..................................................................................37 

1.3.1 Studenții în calitate de consumatori .....................................................................................38 

1.3.2 Identificarea consumatorilor de educație ............................................................................ 42 

1.4 PIAȚA EDUCAȚIONALĂ.................................................................................................. 44 

1.4.1 Nevoia de piață în învățământul superior.............................................................................46 

1.4.2 Definirea și particularitățile pieței educaționale...................................................................49 

1.4.3 Serviciile educaționale .........................................................................................................53 

1.5 PIAȚA EDUCAȚIONALĂ ÎN ROMÂNIA ........................................................................54 

CAPITOLUL 2. ASPECTE SPECIFICE ALE MARKETINGULUI EDUCAȚIONAL.....59 

2.1 MARKETINGUL SERVICIILOR ȘI MARKETINGUL BUNURILOR DE 

CONSUM..................................................................................................................................... 59                                                                                                                                                    

2.2 COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI DE EDUCAȚIE...................................62 

2.2.1 Definirea comportamentului consumatorului.......................................................................63 

2.2.1 Particularitățile comportamentului consumatorului..............................................................64 

9 2.2.2 Comportamentul consumatorului de educație...................................................................66 

2.3 MARKETINGUL DIRECȚIONAT ȘI MODELUL STP..................................................69 

2.3.1 Segmentarea pieței ...............................................................................................................71 

2.3.2 Țintirea pieței .......................................................................................................................74 

2.3.3 Poziționarea ofertei ..............................................................................................................75 

2.4 MARKETINGUL DIRECȚIONAT ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

SUPERIOR...................................................................................................................................77 



2.4.1 Segmentarea pieței educaționale ..........................................................................................78 

2.4.2 Țintirea pieței educaționale ..................................................................................................79 

2.4.3 Poziționarea pe piața educațională .......................................................................................80 

2.5 MIXUL DE MARKETING ..................................................................................................81 

2.5.1 Definirea mixului de marketing ...........................................................................................82 

2.5.2 Componentele mixului de marketing ...................................................................................83 

2.5.3 Mixul de marketing în învățământul superior.......................................................................87 

CAPITOLUL 3. BRAND, IDENTITATE, IMAGINE ȘI REPUTAȚIE 

ORGANIZAȚIONALĂ...............................................................................................................89 

3.1 BRANDUL ORGANIZAȚIONAL........................................................................................ 89 

3.1.1 Definirea brandului organizațional.......................................................................................90 

3.1.2 Particularitățile brandului organizațional..............................................................................92 

3.2 BRANDUL ACADEMIC........................................................................................................94 

3.2.1 Definirea și particularitățile brandului academic .................................................................96 

3.2.2 Funcțiile brandului academic ...............................................................................................98 

3.3 IDENTITATEA ORGANIZAȚIONALĂ .........................................................................101 

3.3.1 Definirea identității organizaționale...................................................................................102 

3.3.2 Particularitățile și funcțiile identității organizaționale .......................................................104 

3.3.3 Identitatea organizațională în învățământul superior .........................................................106 

3.4 IMAGINEA ORGANIZAȚIONALĂ ...............................................................................107 

3.4.1 Definirea imaginii organizaționale.....................................................................................108 

3.4.2 Particularitățile și funcțiile imaginii organizaționale .........................................................109 

10 3.4.3 Imaginea organizațională în învățământul superior ......................................................110 

3.5 REPUTAȚIA ORGANIZAȚIONALĂ..............................................................................113 

3.5.1 Definirea reputației organizaționale ...................................................................................113 

3.5.2 Particularitățile și funcțiile reputației organizaționale .......................................................114 

3.5.3 Reputația organizațională în învățământul superior...........................................................115 

CAPITOLUL 4. CONSTRUIREA UNUI CAPITALUL DE BRAND PUTERNIC ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR PUBLIC ECONOMIC ROMÂNESC PRIN STRATEGIA 

MIXULUI DE MARKETING. O CERCETARE PRIVIND ACADEMIA DE STUDII 

ECONOMICE DIN BUCUREȘTI. .........................................................................................118 

4.1. INTRODUCERE ...............................................................................................................118 

4.2. CADRUL CONCEPTUAL AL CERCETĂRII...............................................................119 

4.2.1 Conceptualizarea mixului de marketing în învățământul superior.....................................119 

4.2.2. Capitalizarea brandului din perspectiva consumatorilor....................................................122 

4.2.3. Modelul conceptual al relației dintre mixul de marketing și capitalul de brand ...............126 

4.3 RELEVANȚA STUDIULUI...............................................................................................130 

4.4 OBIECTIVELE CERCETĂRII.........................................................................................130 

4.5 IPOTEZELE CERCETĂRII..............................................................................................131 

4.6. METODOLOGIA CERCETĂRII....................................................................................133 



4.6.1. Designul cercetării.............................................................................................................133 

4.6.2. Eșantionul..........................................................................................................................133 

4.6.3. Instrumentul cercetării.......................................................................................................134 

4.6.4 Metode statistice utilizate în cadrul cercetării empirice.....................................................137 

4.7. REZULTATELE CERCETĂRII......................................................................................139 

4.7.1. Profilul studentului de la Academia de Studii Economice din București ........................ 139 

4.7.2. Evaluarea și analiza principalelor caracteristici ale mixului de marketing la nivelul 

Academiei de Studii Economice din București ......................................................................... 143 

4.7.3. Reliefarea și analiza principalelor diferențe în componentele mixului de marketing…...145 

4.7.3.1. O analiză empirică bazată pe gen...................................................................................145 

4.7.3.2. O analiză empirică bazată pe programul academic .......................................................146 

4.7.3.3. O analiză empirică bazată pe anul de studiu de la programul de licență .......................147 

4.7.3.4. O analiză empirică bazată pe forma de finanțare ...........................................................148 

11 4.7.4 Principalii determinanți ai mixului de marketing. O explorare a celor 8P din teoria 

serviciilor. O analiză empirică bazată pe analiza factorială exploratorie și analiza factorială 

confirmatorie................................................................................................................................149 

4.7.4.1. Analiza factorială exploratorie .......................................................................................149 

4.7.4.2. Analiza factorială conformatorie....................................................................................153 

4.7.5. Evaluarea și analiza principalelor dimensiuni ale capitalului de brand la nivelul Academiei 

de Studii Economice din București .............................................................................................156 

4.7.6 Reliefarea principalelor diferențe în componentele capitalului de brand ..........................157 

4.7.6.1. O analiză empirică bazată pe gen....................................................................................158 

4.7.6.2. O analiză empirică bazată pe programul academic ........................................................158 

4.7.6.3. O analiză empirică bazată pe anul de studiu de la programul de licență .......................159 

4.7.6.4 O analiză empirică bazată pe anul de studiu de la programul de masterat......................161 

4.7.6.5. O analiză empirică bazată pe specializările de la programul de licență.........................162 

4.7.6.6. O analiză empirică bazată pe specializările de la programul de master.........................163 

4.7.7. Principalele dimensiuni ale capitalului de brand. O analiză empirică bazată pe analiza 

factorială exploratorie și analiza factorială confirmatorie ..........................................................164 

4.7.7.1. Analiza factorială exploratorie .......................................................................................164 

4.7.7.2. Analiza factorială confirmatorie.....................................................................................167 

4.7.8. Explorarea relațiilor dintre dimensiunile capitalului de brand. Evidențe empirice pe baza 

modelelor din literatura de specialitate........................................................................................171 

4.7.8.1 Rezultatele empirice ale modelului propus de Rojas-Méndez et al. (2009)....................171 

4.7.8.2 Evidențele empirice pe baza modelului propus de Chen (2017).....................................175 

4.7.8.3 Rezultatele obținute plecând de la modelul lui Leninkumar (2017) ...............................180 

4.7.9 Cercetări în analiza relației dintre mixul de marketing și capitalul de brand la nivelul ASE. 

O analiză empirică bazată pe modele cu ecuații structurale............................................ 183 

4.7.9.1 Explorarea relației dintre mixul de marketing și capitalul de brand, reflectat prin trei 

itemi.............................................................................................................................................184 



4.7.9.2 Explorarea relației dintre mixul de marketing și capitalul de brand prin integrarea 

rezultatelor empirice oferite de modelul lui Rojas-Méndez et al. (2009) ...................................186 

4.7.9.3 Explorarea relației dintre mixul de marketing și capitalul de brand prin integrarea 

rezultatelor empirice oferite de modelul lui Chen (2017)............................................................190 

4.7.9.4 Explorarea relației dintre mixul de marketing și capitalul de brand prin integrarea 

rezultatelor empirice oferite de modelul lui Leninkumar (2017).................................................195 

4.7.9.5 O prospectare a celor mai relevante rezultate empirice derulate în cadrul modelelor cu 

ecuații structural ..........................................................................................................................198 

4.8 CONCLUZII PRELIMINARE .........................................................................................202 

CAPITOLUL 5. COROLAR AL IMPLICAȚIILOR MANAGERIALE ȘI PRACTICE 

ALE REZULTATELOR CERCETĂRII................................................................................211 

5.1 LIMITELE CERCETĂRII ȘI DIRECȚII VIITOARE DE CERCETAT.....................211 

5.2 CONCLUZII FINALE ȘI IMPLICAȚII MANAGERIALE ȘI PRACTICE................213 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE............................................................................................222 

ANEXE.......................................................................................................................................260 

LISTA ABREVIERILOR.........................................................................................................294  

LISTA TABELELOR................................................................................................................295  

LISTA FIGURILOR.................................................................................................................300  

LISTA ANEXELOR .................................................................................................................302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuvinte cheie: marketing educațional, branding academic, mix de marketing, capital de brand.  

REZUMAT  

Principalul aport al acestei lucrării a fost identificarea componetelor mixului de marketing 

și a dimensiunilor capitalului de brand, precum și testarea empirică a modelelor din literatura de 

specialitate care vizează relațiile dintre diferitele dimensiuni ale capitalului de brand, încorporate 

în cadrul unor modele cu ecuații structurale, ce pun împreună mixul de marketing și capitalul de 

brand. Totodată, aportul constă în evidențierea efectelor de mediere ale încrederii și 

angajamentului în relațiile dintre asocierile de brand și satisfacție, calitate percepută și satisfacție 

și satisfacție și loialitate.  

Rezultatele obținute în urma desfășurării analizelor factoriale exploratorii și confirmatorii 

demonstrează că mixul de marketing la nivelul Academiei de Studii Economice din București este 

format din produs, proces, persoane, facilități fizice, distribuție, taxe, promovare și angajabilitate, 

iar capitalul de brand din reputație, loialitate, satisfacție, asocieri de brand și calitate percepută. 

Concomitent, în toate modelele cu ecuații structurale, s-a demonstrat impactul pozitiv al mixului 

de marketing în capitalul de brand. În continuare, s-au validat relațiile de tip cauză-efect dintre 

anumite dimensiuni ale capitalului de brand, iar în final, s-au validat rolurile de mediatori ai 

încrederii și angajamentului asupra relației dintre asocieri de brand și satisfacție și calitate 

percepută și satisfacție, însă s-a invalidat rolul de mediator al angajamentului asupra relației dintre 

asocieri de brand și satisfacție. Totodată, s-au invalidat rolurile de mediatori ai încrederii și 

angajamentului asupra relației dintre satisfacție și loialitate.  

Contribuția distinctivă și majoră a acestei cercetări rezultă din integrarea într-un singur 

model a mixului de marketing din industria serviciilor și a modelelor existente cu privire la 

capitalul de brand din perspectiva consumatorilor care, în final, rezultă într-un model conceptual 

multidimensional, care exprimă capitalul de brand în învățământul superior. Pe scurt, prezenta 

lucrare dezvoltă și validează scale de măsurare pentru capitalul de brand, extinzând teoria prin 

identificarea componentelor mixului de marketing, care impactează semnificativ capitalul de 

brand, precum și prin identificarea dimensiunilor de bază ale capitalului de brand. Modelul 

conceptual multidimensional sugerează că atât componentele mixului de marketing, cât și 

dimensiunile de bază ale capitalului de brand sunt interconectate dinamic și lucrează împreună în 

crearea experiențelor educaționale ale studenților și, în cele din urmă, a unui brand academic 

puternic. 


