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Rezumatul tezei 

1. Problematica abordată 

a constat în determinarea fundamentelor teoretice şi metodologice ale eficientizării procesului de studiere a 

disciplinei „Metodologia cercetării de marketing”, fapt ce a condus la elaborarea modelului orientat spre 

procesul de formare a competenţelor de marketing la viitoarele cadre calificate din domeniu.   De asemenea,  

complexul de competenţe profesionale şi a celor de marketing ale masteranzilor ne-a permis selectarea, 

organizarea, fundamentarea teoretică şi experimentală a conţinuturilor curriculare (flexibile, permeabile, 

dinamice şi  generatoare de strategii personalizate de autoinstruire) a cursului „Metodologia cercetării de 

marketing”, al ghidului teoretico-practic, fapt ce a condus la eficientizarea pregătirii specialistului din 

domeniu. 

2. Conţinutul de bază al tezei 
În cadrul prezentei abordări a fost studiat efectul aplicării în procesul de predare şi învăţare a cursului 

„Metodologia cercetării de marketing” şi al specializării viitoarelor cadre din domeniu.  Din argumentarea 

teoretică și experimentală, a dobândirii competenţelor de marketing de către viitorii specialişti din domeniu 

s-a stabilit importanța acestora în promovarea serviciilor sportive şi a  organizaţiilor sportive. 

3. Principalele rezultate obţinute 

În rezultatul cercetărilor realizate, a fost determinată de aprobarea cu succes şi aplicarea în procesul didactic 

din cadrul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a modelului elaborat pentru studierea disciplinei 

„Metodologia cercetării de marketing” centrată pe formarea competenţelor de marketing şi posibilitatea 

utilizării acestuia în procesul de promovare a serviciilor sportive. 


