Comportamentul consumatoului (ANUL IV, SEMESTRUL VII)
Nr. credite transferabile 4
Statutul disciplinei
Disciplină de domeniu (obligatorie)
Titular disciplină
Prof. dr. Elena LEONTE
Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)
În cadrul cursului se urmăreşte formarea la studenţi a unor competenţe privind noţiunile de
bază ale comportamentului consumatorului pentru produsele agroalimentare, pentru respectarea
cu stricteţe a principiilor nutriţiei umane şi a reglementărilor în vigoare privind aditivii
alimentari.
Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru culegerea, întocmirea şi interpretarea unor cercetări
privind comportamentului de cumpărare şi de consum precum şi a motivaţiei consumului.
Evaluarea obiectivă a modului de elaborare şi aplicare a strategiei de piaţă pentru produsele
agroalimentare şi alimentare.
De asemenea, se va realizarea unui studiu privind atitudinea şi comportamentul
consumatorului precum şi a motivaţiei consumului produselor alimentare.
La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de lucru, formarea unor
abilităţi de analiză şi interpretare a comportamentului de cumpărare şi de consum; utilizarea unor
programe informatice specifice analizei pieţei, rezolvarea pe calculator, recomandarea unor
variante cu aplicabilitate în cadrul firmelor alimentare, însuşirea unei strategii a poziționării
produsului său, care să reprezinte o nișă pe piața țintă.
Conținutul disciplinei (programa analitică)
Curs (Capitole/subcapitole)
INTRODUCERE ÎN STUDIUL COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI
Conceptul şi necesitatea studierii comportamentului consumatorului
Comportamentul consumatorului – ştiinţă interdisciplinară
Comportamentul consumatorului şi planificarea strategică
NEVOILE, MOTIVAŢIA ŞI IMPLICAREA CONSUMATORULUI
Nevoile
Motivaţia şi cercetarea motivaţională
PERSONALITATEA, VALORILE PERSONALE, STILUL DE VIAŢĂ ŞI
COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI
Personalitatea şi comportamentul de cumpărare şi consum
Valorile personale
Stilul de viaţă
CUNOŞTINŢELE, ATITUDINILE ŞI RESURSELE CONSUMATORULUI
Cunoştinţele consumatorului
Atitudinile şi preferinţele consumatorului
Resursele consumatorului

FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI
Cultura
Clasa socială
Grupurile de referinţă
Familia
Influenţe situaţionale
PROCESUL ELABORĂRII DECIZIEI CONSUMATORULUI
Tipuri de comportament în elaborarea deciziilor de cumpărare
Etapele procesului de elaborare a deciziei consumatorului
Decizia de cumpărare a produselor noi
COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI ORGANIZAŢIONAL
Tipuri de pieţe organizaţionale şi caracteristicile acestora
Factorii de influenţă asupra comportamentului organizaţional
Decizia de cumpărare organizaţională
Lucrări practice
Introducere în studiul comportamentului consumatorului
Nevoile, motivaţia şi implicarea consumatorului
Personalitatea, valorile personale, stilul de viaţă şi comportamentul consumatorului
Cunoştinţele, atitudinile şi resursele consumatorului
Comportamentul consumatorului. Segmentarea pieţei produselor alimentare
Procesul elaborării deciziei consumatorului
Comportamentul consumatorului organizaţional
Studiul penetraţiei în consuma produselor agroalimentare şi aprecierea atributelor acestora pe
baza scalogramelor: metode de scalare, scala ordinală, scala interval, scala proparţională,
diferenţiala semantică, scala lui Stapel, scala lui Likert
Test de verificatre a cunoștințelor
Colocviu final de verificare a cunoştinţelor
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