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Rezumat 

 

 
Piaţa serviciilor educaţionale caracterizată de creşterea competiţiei a impus instituţiilor 

militare de învăţământ superior o abordare diferită faţă de cea din perioadele anterioare, orientată 

spre consumatorii produselor/serviciilor educaţionale oferite, spre rezultatele procesului 

educaţional, care să exprime nevoile şi aşteptările beneficiarilor, identificând oportunităţi de 

integrare a marketingului educaţional în sistemul universitar militar, caracterizat de rezistenţă la 

schimbare. Cercetarea dezvoltă un model al strategiei de marketing aplicabilă învăţământului 

superior militar, care să stimuleze şi să provoace educaţia militară şi consumatorii ei să identifice 

modalităţi realiste de influenţare a cererii, generând dorinţa consumatorilor de a opta pentru 

studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior precum şi pentru continuarea 

studiilor în acelaşi sistem educaţional.  

Viziunea de marketing care a declanşat demersul cercetării doctorale constă în 

necesitatea orientării spre piaţă a învăţământului superior militar în condiţiile unei concurenţe 

intense între instituţiile de învăţământ superior pentru atragerea publicului ţintă, înţelegerea şi 

adaptarea la nevoile, dorinţele şi aşteptările purtătorilor de cerere pentru produsele şi serviciile 

educaţionale oferite de acest sistem, atât absolvenţi ai studiilor liceale sau ai altor universităţi cât 

şi angajatori din mediul militar dar şi civil. Cercetarea doctorală conturează o imagine reală a 

sistemului educaţional militar, a instituţiilor militare de învăţământ superior în general şi în 

particular a Academiei Tehnice Militare, realizează o analiză pertinentă a mediului în care 

evoluează şi se poziţionează instituţiile militare de învăţământ superior în cadrul sistemului 

universitar românesc, a pieţei serviciilor educaţionale din România. 

 


