
CUPRINS 

 

INTRODUCERE ............................................................................................................................. 6 

PARTEA I PARTICULARITĂȚI ALE MARKETINGULUI APLICAT 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR – ABORDARE TEORETICĂ ............................................. 12 

CAPITOLUL 1 CULTURA DE MARKETING ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ............... 12 

1.1. Conceptul de cultură organizațională .............................................................................. 12 

1.1.1. Abordarea valorilor concurente ............................................................................... 15 

1.1.2. Abordarea bazată pe tipul de leadership al organizației .......................................... 18 

1.2. Cultura universitară-perspectivă istorică ......................................................................... 22 

1.3. Conceptul de cultură organizațională în instituțiile de învățământ superior ................... 28 

1.4. Conceptul de cultură de marketing în învățământul superior .......................................... 30 

CAPITOLUL 2 PIAȚA SERVICIILOR EDUCAȚIONALE TERȚIARE ................................... 31 

1.1. Conceptul de servicii ....................................................................................................... 31 

1.2. Caracteristicile serviciilor educaționale terțiare .............................................................. 33 

1.3. Tipologia serviciilor educaționale terțiare ....................................................................... 38 

1.4. Mixul de marketing în învățământul superior ................................................................. 43 

1.4.1. Produsul ................................................................................................................... 43 

1.4.2. Prețul ....................................................................................................................... 52 

1.4.3. Promovarea .............................................................................................................. 56 

1.4.4. Plasamentul ............................................................................................................. 56 

1.4.5. Personalul ................................................................................................................ 56 

1.4.6. Procesul ................................................................................................................... 56 

1.4.7. Probele fizice ........................................................................................................... 56 

1.5. Sisteme de învățământ superior la nivel global ............................................................... 56 

1.5.1. Armonizarea învățământului superior din Uniunea Europeană .............................. 56 

1.5.2. Modelul american de învățământ ............................................................................ 62 

1.5.3. Învățământul superior în România .......................................................................... 63 

CAPITOLUL 3 CALITATEA SERVICIILOR ............................................................................ 63 

1.1. Conceptul de calitate în servicii ....................................................................................... 63 

1.2. Modele Pentru Măsurarea Calității În Serviciile Educaționale din Învățământul 

Superior ...................................................................................................................................... 66 

1.2.1. Modelul HEdPERF ................................................................................................. 66 



1.2.2. Modelul SERVQUAL ............................................................................................. 73 

1.2.3. Modelul SERVPERF ............................................................................................... 75 

1.2.4. Modelul compus HEdPERF-SERVPERF. .............................................................. 77 

1.2.5. Modelul DL-sQUAL ............................................................................................... 81 

1.2.6. Modelul INTQUAL, ................................................................................................ 82 

1.2.7. Modelele EP& NQ .................................................................................................. 84 

1.3. Instituții, organizații și instrumente pentru asigurarea calității ....................................... 85 

CAPITOLUL 4 COMUNICAREA DE MARKETING ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ..... 85 

1.1. Conceptul de comunicare de marketing .......................................................................... 86 

1.2. Mixul comunicării de marketing în instituțiile de învățământ superior .......................... 86 

1.3. Comunicarea cu stakeholderii; triada comunicațională universitate-angajat-angajator .. 92 

1.4. Noi metode de comunicare în învățământul superior ...................................................... 92 

1.4.1. Rețelele sociale ........................................................................................................ 94 

1.4.2. Platforme de distribuție foto/video .......................................................................... 95 

1.4.3. Crowdsourcing ........................................................................................................ 96 

1.4.4. Google Adwords ..................................................................................................... 96 

1.4.5. Google Adsense ....................................................................................................... 97 

1.4.6. Weblogul ................................................................................................................. 97 

1.4.7. Google Analytics ..................................................................................................... 99 

1.5. Impactul mediilor sociale online asupra învățământului terțiar .................................... 101 

PARTEA A II-A. ASPECTE PRACTICE PRIVIND CERCETAREA ȘI MODELAREA 

IMPACTULUI COMUNICĂRII DE MARKETING ASUPRA CALITĂȚII SERVICIILOR 

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ROMÂNESC. ................................................................... 102 

CAPITOLUL 5 CERCETARE CALITATIVĂ PRIVIND IMPACTUL COMUNICĂRII DE 

MARKETING ASUPRA CALITĂȚII SERVICIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR .. 102 

1.1. Metodologia cercetării ................................................................................................... 102 

1.1.1. Problema decizională ............................................................................................ 102 

1.1.2. Scopul cercetării .................................................................................................... 103 

1.1.3. Obiectivele cercetării ............................................................................................. 103 

1.1.4. Modalitatea de culegere a datelor: interviul semidirijat ........................................ 104 

1.1.5. Ghidul de interviu .................................................................................................. 104 

1.1.6. Determinarea mărimii eșantionului ....................................................................... 106 

1.1.7. Chestionarul de recrutare ...................................................................................... 106 

1.1.8. Desfășurarea cercetării .......................................................................................... 106 



1.2. Analiza și interpretarea rezultatelor ............................................................................... 106 

1.3. Concluziile cercetării ..................................................................................................... 127 

CAPITOLUL 6 CERCETARE CANTITATIVĂ PRIVIND CALITATEA SERVIICILOR ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂTUL SUPERIOR DIN ROMÂNIA ....................................................................... 130 

1.1. Metodologie ................................................................................................................... 130 

1.1.1. Problema decizională ............................................................................................ 131 

1.1.2. Scopul cercetării .................................................................................................... 131 

1.1.3. Obiectivele cercetării ............................................................................................. 131 

1.1.4. Ipotezele cercetării ................................................................................................ 131 

1.1.5. Modalitatea de culegere a datelor .......................................................................... 131 

1.1.6. Determinarea mărimii eșantionului ....................................................................... 132 

1.1.7. Definirea conceptuală și operațională a variabilelor modelului ............................ 132 

1.1.8. Proiectarea chestionarului ..................................................................................... 132 

1.2. Analiza și interpretarea rezultatelor ............................................................................... 139 

1.1. Proiectarea modelului .................................................................................................... 172 

1.2. Ipotezele cercetării ......................................................................................................... 175 

1.4. Rezultatele cercetării ..................................................................................................... 175 

CAPITOLUL 7 LIMITE, RECOMANDĂRI PRACTICE ȘI DIRECȚII PENTRU VIITOARE 

CERCETĂRI ............................................................................................................................... 175 

1.1. Implicații manageriale ................................................................................................... 175 

1.2. Limite și direcții pentru cercetări viitoare ..................................................................... 175 

BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................... 176 

ANEXE ....................................................................................................................................... 191 

 

Cuvinte cheie: Marketing universitar, Comunicare de marketing, Calitatea serviciilor, 

Învățământ superior 

Sinteză: 

Conceptul de universitate a parcurs câteva schimbări majore, de la un apanaj al elitelor 

la învățământul de masă cu care suntem obișnuiți azi în majoritatea țărilor, indiferent de 

gradul de dezvoltare al acestora. 

 Considerată o parte esențială la nivel macroeconomic pentru furnizarea de capital 

uman pregătit pentru societate bazată pe cunoaștere, învățământul superior este direct 



responsabil pentru creșterea economică a unei țări(Wolff, 2001) și are o importanță majoră în 

menținerea și crearea unui avantaj competitiv(Dill and Vught, 2010). 

 Căile prin care învățământul superior contribuie la creșterea economică a unei țări sunt 

multiple, începând cu mărirea capitalului uman disponibil, îmbunătățirea cunoștințelor acestui 

capital astfel încât să grăbească, mărească sau să îmbunătățească producția sau modalități de 

creștere economică legate de inovare: inovare mai rapidă sau absorbția mai rapidă a 

invocațiilor(Holmes, 2013). 

 Această sursă de bunăstare intelectuală și materială s-a confruntat, însă, cu probleme 

în ultimele decenii. Trecând prin diverse transformări, precum apariția universității de 

cercetare și globalizarea educației, această ”educație pentru mase” actuală se înfruntă pentru 

prima oară cu nevoi corporatiste. Dacă la începuturi această deschideri și accesibilitate 

sprijinită de fonduri guvernamentale și donații, alimentată de nevoia educării unui număr 

extrem de mare de persoane
1
 a fost un factor benefic, în care universitățile se străduiau să-și 

mărească infrastructura iar cererea de educație era abundentă, în vremurile recente 

universitățile au început să se confrunte și să se confunde cu lumea afacerilor. 

 Astfel, mediul universitar a devenit puternic concurențial, peste tot în lume. În 

România, după 1989 s-au înființat multiple universități particulare care concurează cu 

universitățile de stat pentru studenți potențiali. Statul, tot într-un spirit antreprenorial, a creat 

locuri cu taxă la instituțiile de învățământ superior pe care le administrează. Atât timp cât 

piața a fost în creștere acest spirit competitiv a avut un efect pozitiv asupra calității și 

disponibilității învățământului, însă, odată cu criza economică din 2008, cu creșterea 

explozivă a numărului de universități(inclusiv cele online, precum și a cursurilor masive 

deschise online) și cu scăderea ponderii tinerilor de 17-19 ani în populația generală, lupta 

dintre universități a început să capete conotații negative.  

 Această concurență acerbă, alimentată de nevoia crescută de fonduri, atât din partea 

universităților de stat cât și a celor particulare precum și de globalizare-competiția 

transnațională- are efecte negative asupra sectorului terțiar ca întreg, ducând în unele cazuri la 

scăderea standardelor de calitate(British Council, n.d.). 

 Această suprapunere a mediului academic cu cel de afaceri a condus și la creșterea 

rolului pe care îl ocupă marketingul în universități. În America, bugetul de marketing agregat 

al instituțiilor de învățământ superior este de aproximativ 10 miliarde dolari(Katzman, 2016) 

                                                           
1
 un exemplu elocvent este America postbelică în care veteranii de război au revenit pe băncile facultății pentru 

reconversia profesională, cu fonduri de la stat- prin așa-numita `G.I. Bill` 



și este în creștere nu doar din cauza concurenței crescute, ci și din cauza unor universități 

create strict cu scopul de a obține profit; acestea sunt dispuse să își mărească bugetele de 

marketing în mod artificial, ceea ce se reflectă în taxa de studiu, profitând de sistemul de 

împrumuturi cu dobândă mică creat de guvernul american ca să ajute studenții. 

 O altă problemă este că majoritatea universităților încă se obișnuiesc cu instrumentele 

de marketing, neavând experiența organizațiilor din domeniul de afaceri. Este cu atât mai 

dificil pentru universități, deoarece acestea nu oferă produse sau servicii simple, iar factorii 

care conduc la înscrierea unui student sunt numeroși, cuantificarea lor fiind dificilă, astfel 

încât estimarea unui retur al investiției precis este anevoioasă. 

 Având în vedere aceste probleme, am considerat că două răspunsuri posibile sunt un 

standard înalt de calitate și o comunicare de marketing eficientă. Urmărind acest scop, am 

încercat să descopăr și să evidențiez relațiile dintre ele și impactul posibil al comunicării de 

marketing asupra calității universitare.  

 Despre calitate există numeroase scrieri, însă în zona managerială, calitatea 

universitară fiind un concept formalizat mai târziu decât conceptul calității în afaceri. 

Literatura este, însă, suficientă, îndeosebi în ceea ce privește eforturile Uniunii Europene de a 

standardiza și implementa într-un mod unitar conceptul de calitate universitară. Procesul 

Bologna a avut ca efect crearea multiplelor organisme și instituții însărcinate cu asigurarea 

calității la nivelul universitar atât în Europa: ENQA(European Association for Quality 

Assurance in Higher education), EHEA(European Higher Education Area) cât și în România 

– ARACIS(Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior). 

 Deși există un număr suficient de scrieri care tratează calitatea din învățământul 

superior, acestea izolează calitatea, ceea ce este necesar din punct de vedere științific pentru a 

putea studia conceptul în profunzime, însă nu reflectă realitatea, în care calitatea 

interacționează și este influențată de multiplii factori. 

 Marketingul universitar, îndeosebi comunicarea de marketing universitară, nu este un 

subiect nou, dar în mod cert nu este un subiect tratat în mod exhaustiv, iar literatura 

disponibilă o confirmă, numărul de articolele cu această temă fiind restrâns. Universitățile 

încă nu folosesc instrumentele comunicării de marketing la potențialul maxim, din mai multe 

motive(ex.: spre deosebire de o companie, angajații au o independență mult mai mare și o 

diversitate considerabilă în opinii și atitudini)(Wæraas, A. și Solbakk,2009). Utilizarea 

comunicării de marketing poate și trebuie să fie optimizată, iar pentru acest lucru este 

necesară cercetarea acesteia în profunzime. 



 În consecință, această teză își propune cercetarea celor două subiecte mai întâi în mod 

separat, apoi, prin intermediul unei cercetări calitative cu experți din domeniu și a unei 

cercetări cantitative, având ca punct de plecare un model verificat, să descopere rolul 

comunicării de marketing în asigurarea calității la nivelul învățământului superior din 

România. 

 

 


