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Rezumat:  
             Începând cu secolul al XIX-lea, 
asistăm la o creştere a importanţei informaţiei 
ca urmare a dezvoltării formelor de 
guvernământ mai complexe, a intensificării 
concurenţei şi a dezvoltării sistemelor de 
comunicaţii. Acest proces a fost amplificat în 
ultimii ani de dezvoltarea telecomunicaţiilor şi 
a sistemelor computerizate, de procesul de 
globalizare şi de intensificarea concurenţei pe 
piaţa educaţională, de liberalizarea 
schimburilor şi a circulaţiei, de creşterea 
complexităţii instituţiilor de învăţământ. Jim 
Knight afirma că „schimbarea este o realitate 
prezentă în cadrul căreia instituţiile de 
învăţământ trebuie să înveţe să opereze sau să 
îşi asume riscul eşecului”. Cerinţele reformei 
învăţământului universitar impuse de trecerea 
la sistemul Bologna, impun universităţilor şi 
facultăţilor eforturi considerabile de adaptare. 
Cu toate elementele de reformă aplicate, 
actualul sistem informaţional de marketing 
educaţional aplicabil în România prezintă 
mari deficienţe mai ales în privinţa calităţii 
informaţiilor furnizate atât managerilor cât şi 
terţilor instituţiei.  
 
Cuvinte cheie: informaţie, satisfacţie, 
comportamentul consumatorului, marketing 
educaţional, student 
 
INTRODUCERE 
 În ultimele decenii, oferta de informaţii 
a crescut considerabil, John Neisbitt apreciind 
că lumea suferă un proces de „mega-trecere” 
de la o economie industrială spre o economie 
bazată pe informaţie. Deoarece, în prezent, 
cantitatea de informaţie disponibilă a crescut 
foarte mult, instituţiile trebuie să decidă ce 
informaţii trebuie să folosească şi să 
stăpânească. În acest context, J. Neisbitt 
observa că, în ultimul timp, „problema nu e 
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Abstract:  
            Starting with the XIX century, we assist 
at one growth of information importance as 
following of development of government forms 
more complexes, of concurrence intensification 
and of development of communications 
systems. This process has been increased in the 
lasts years by the development of 
telecommunications and of computers systems, 
by the globalization process and by the 
intensification of concurrence by educational 
market, by the exchange and circulation 
liberalization, by the growth of complexity 
education institutions. Jim Knight affirms that 
„the exchange is a present reality in the 
framework of this the educational institutions 
must to learn to operate or they assume the 
failure risk”21. The requests of higher 
education reform impose by the transition at 
Bologna system, impose at universities and 
faculties remarkable efforts by adaptation. 
With all the reform elements applied, the 
current educational marketing informational 
system used in Romania presents big 
deficiencies especial regarding the quality of 
information provide at managers and at of 
institution externs.      
Keywords: information, satisfaction, consumer 
behaviour, educational marketing, student 
 
INTRODUCTION 
 In the last centuries, the information’s 
offer has remarkable developed. John Neisbitt 
appreciates that the world suffers a process by 
“mega-transition” by one industrial economy 
to one economy focused by information. 
Because, in present, the available quantity of 
information developed very much, the 
institutions must to decide which information’s 
must to use and to possess. In this context, J. 
Neisbitt observes that in the last time, “the 
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furnizarea informaţiilor ci excesul acestora”. 
Consumatorul este elementul cheie al 

pieţei. Instituţia trebuie deci să studieze tot 
ceea ce este susceptibil să explice modul în 
care consumatorul "X" a ajuns să cumpere 
produsul pe care ea îl propune în timp ce 
consumatorul "Y" cumpără produsele 
concurenţilor. 

Marketingul – prin funcţiile sale 
tradiţionale de cercetare a consumatorului şi de 
creştere a adaptabilităţii instituţiei la mediul în 
care aceasta funcţionează – va juca un rol 
determinant în asigurarea succesului pe piaţă. 
La rândul său, marketingul va constitui 
subiectul unor modificări substanţiale în anii 
care vor veni, modificări care vor interveni pe 
toate palierele acestuia: cercetări de marketing, 
comunicaţii cu clienţii potenţiali şi actuali, 
vânzări, servicii adresate clienţilor etc. 

Studiul se fundamentează pe metoda 
cercetării primare cantitative de natură 
concluziv-descriptivă bazată pe planurile 
divizate sau cercetarea transversală aşa cum 
este regăsită în literatura de specialitate. 
Metoda de culegere al datelor a fost ancheta 
„faţă în faţă”, iar instrumentul de 
cercetare:chestionarul. Prelucrarea datelor 
cantitative s-a realizat utilizând SPSS. Acest 
articol este realizat utilizând o anchetă 
punctuală care este o fotografie a opinilor 
studenţilor privind percepţiile pe care şi le-au 
format referitoare la importanţa rolului surselor 
şi posibilităţilor de informare vis-à-vis de 
instituţia de învăţământ la care sunt înscrişi.  

În vederea realizării cercetării am 
extras un eşantion de 168 de persoane din 
populaţia nivel licenţă şi 100 de persoane din 
populaţia nivel masterat, pornind de la premiza 
că nivelul calităţii serviciilor educaţionale 
poate fi redat cel mai bine prin intervievarea 
celor care beneficiază de el. Populaţia totală 
(universul anchetei) numără 1680 de subiecţi la 
nivel licenţă şi 1400 la nivel masterat, 
respectiv 10% la ambele nivele din cadrul 
căreia am extras eşantionul precizat.  S-a 
folosit sondajul stratificat proporţional în 
funcţie de ponderea studenţilor în populaţia 
mamă şi totodată în raport cu repartiţia 
acestora pe secţii. Unul dintre avantajele 
sondajului stratificat în raport cu alte metode 
probabiliste este sporirea preciziei estimărilor 

problem is not the information provide, but the 
excess of this.”2 

The consumer is the key element of 
market. The institution must to study every 
thing what is possible to explain the manner in 
which the “X” consumer reached to buy the 
product by which it proposes while the “Y” 
consumer buy the products of others firms.  

The Marketing – through him 
traditional functions of consumer research and 
of adaptability development of institution at 
the environment in which this act – will play a 
significant role in the assurance of successful 
by market. Then, the marketing will constitutes 
the subject of ones substantial modifications in 
the years which will come, changes which will 
intervene on all the “landings” of this: 
marketing research, communications with the 
potentials and currents clients, sales, services 
addressed of clients etc. 
            The study it is based by primary 
quantitative research method by conclusive-
descriptive nature based by the divided plans 
or transversal research how this is know in 
specialty literature. The dates collect method 
has been “face to face” investigation and the 
research instrument the questionnaire. The 
quantitative dates processed using SPSS. This 
paper achieved on the basis of punctual 
investigation represents a photography for the 
time being of students opinions referring to the 
perceptions which they coached by the 
importance of role of the sources and the 
possibilities to inform vis-à-vis by the 
education institutions where they are entered 
in.    

With the view to realize the research I 
extracted a pattern with 168 persons by 
population at licence level and100 persons by 
population at master level, starting by the 
premise that the quality level of educational 
services must be given back through by asking 
the persons which profit by him. Total 
population (investigate universe) have 1680 
subjects at licence level and 1400 subjects at 
master level, respectively 10% at both levels of 
study. I used the proportionally stratification 
investigation in function with the students 
percent in mother population and in same times 
in report with repartitions by section. One 
advantage of stratification investigation in 
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făcute. Sondajul stratificat proporţional 
(„stratificat reprezentativ”) este singurul care 
poate fi interpretat ca un recensământ. 
(Chirouze Y , 1993) Interesul acestui tip de 
sondaj este că numărul persoanelor intervievate 
având caracteristici comune este proporţional 
cu populaţia stratului. Sondajul stratificat 
proporţional asigură o rată de sondaj „n/N” în 
fiecare strat egală cu cea a ansamblului 
populaţiei „n/N”.  

Articolul cuprinde în secţiunea 2 
fundamentele teoretice, în secţiunea 3 analiza 
datelor care conturează opiniile studenţilor 
înmatriculaţi în cadrul FSEGA în ultimul an de 
studiu referitoare la posibilităţile şi sursele de 
informare şi opiniile masteranzilor referitoare 
la cantitatea de informaţii care trebuie 
asimilată în cadrul facultăţii, iar în secţiunea 4 
concluziile desprinse din studiu.  
 
PROBLEMATICA MARKETINGULUI 
EDUCAŢIONAL INFORMAŢIONAL  
 
 Majoritatea instituţiilor de învăţământ 
superior se confruntă cu oportunităţi{xe 
"oportunităţi"}, ameninţări{xe "ameninţări"} şi 
schimbări fără precedent în dimensiunile 
acestora, iar informaţiile precise, pertinente şi 
obţinute la timp sunt esenţiale pentru a face 
faţă acestor schimbări. 

Orientarea de marketing a activităţii 
oricărei instituţii de învăţământ superior 
moderne are drept premisa cunoaşterea şi 
anticiparea mutaţiilor care au loc în mediul ei 
de marketing. 

Toate instituţiile de învăţământ superior 
au o trăsătură comună: au nevoie de informaţii 
care să le ajute la fundamentarea deciziilor cu 
privire la activitatea lor şi la soluţionarea 
problemelor cu care se confruntă. 
Responsabilii de marketing consideră tot mai 
mult informaţia nu doar ca un element ajutător 
în luarea unor decizii mai bune, ci o adevărată 
valoare de marketing care îi poate oferi 
deţinătorului un avantaj competitiv. 

Majoritatea managerilor sunt de acord 
că informaţia de calitate este o condiţie pentru 
reuşita unei instituţii. Pentru a supravieţui şi 
pentru a se dezvolta, o instituţie de învăţământ 
superior trebuie să înţeleagă atât activitatea 
internă cât şi natura mediului la care trebuie să 

report with others probabilistic method is the 
increase of accuracy of estimations made. Only 
the proportionally stratification investigation 
(“representative stratification”) is which can be 
interpreted as a census [Chirouze Y., 1993]. 
The interest of this investigation type is that 
number of persons asked having common 
characteristics is proportionally with layer 
population. The proportionally stratification 
investigation assures a investigation rate “n/N” 
in each layer equal with on the whole 
population “n/N”.  

The paper includes in section 2 the 
theoretical fundaments, in section 3 the dates 
analyze which shape the student’s opinions 
register within framework of FSEGA in the 
last year of study referring of possibilities and 
sources to inform and the student’s opinions at 
masters for one year of study, regarding the 
information quantity which must be assimilate 
in the framework of faculty and the section 4 
the conclusions remarks. 
 
THE EDUCATIONAL INFORMATIONAL 
MARKETING PROBLEMATIC  
 The major part of higher education 
institutions confront with opportunities, threats 
and unprecedented changes in the those 
dimensions, and the accurate information’s and 
obtained in time are essentials from to manage 
of these changes. 

The marketing orientation of activity of 
each modern higher education institution has 
as premise the knowledge and the anticipation 
of movements which have place in her 
marketing environment.3 

All the higher education institutions has 
one common characteristic have need by 
information’s which they help at the decisions 
realization with view at their activity and at the 
problems solving with they confront. The 
marketing responsible consider much more the 
information not only as a helping element in 
the view of taking of ones better decisions, but 
as a true marketing value which can offer of 
the person who has a competitive advantage. 

The managers’ majority are in 
agreement with the fact that the quality 
information is a condition from the success of 
one institution. From to survive and for to 
develop a higher education institution must to 
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se adapteze şi să răspundă. David Kaye 
consideră că „informaţia de calitate 
îmbunătăţeşte procesul luării deciziilor, creşte 
eficienţa acestuia şi furnizează un avantaj 
competitiv organizaţiilor care cunosc mai 
multe decât concurenţa”. În timpurile moderne, 
informaţia a dobândit un statut nou, cel de 
resursă a instituţiei. 

„Informaţia reprezintă o condiţie „sine 
qua non”, una din resursele primare pentru 
realizarea conducerii pe baze ştiinţifice a 
activităţilor de marketing”. Informaţia este 
esenţială pentru integrarea organică a 
activităţilor de marketing în sistemul celorlalte 
activităţi ale instituţiei de învăţământ superior 
şi pentru asigurarea unui grad cât mai ridicat 
de adaptabilitate la condiţiile în care 
funcţionează, în vederea satisfacerii la un nivel 
eficient a cerinţelor pieţei şi a creşterii 
eficienţei. 

Marion Harper a exprimat acest lucru 
astfel: „A conduce bine o afacere înseamnă a o 
conduce pentru viitor, a conduce viitorul 
înseamnă a conduce informaţia.” 

Nevoia de informaţie în cadrul 
activităţii de marketing a unei instituţii de 
învăţământ superior este determinată – printre 
altele - de acţiunea următorilor factori: 
- dezvoltarea spectaculoasă, 

diversificarea şi perfecţionarea 
metodelor, tehnicilor şi instrumentelor 
de marketing coroborată cu evoluţiile 
tehnologice,  

- scurtarea duratei de timp alocată pentru 
luarea deciziei, 

- extinderea pieţelor, 
- diversificarea, diferenţierea şi chiar 

sofisticarea dorinţelor şi nevoilor 
consumatorilor, 

- creşterea exigenţelor consumatorului de 
servicii educaţionale, 

- intensificarea concurenţei, 
- reducerea ciclului de viaţă al produselor 

şi serviciilor, 
- internaţionalizarea activităţilor ş.a.m.d. 

Pe de altă parte, deţinerea de informaţii 
de calitate creează premisele obţinerii 
următoarelor beneficii: 
- obţinerea unor avantaje competitive, 
- reducerea riscurilor financiare şi de 

imagine ale universităţii/facultăţii, 

understand both intern activity and the nature 
of environment at which must to adapt and to 
respond. David Kaye considers that „the 
quality information improves the process of 
taking decisions, increases the efficiency of 
this and provides and competitive advantage of 
organizations which know much more than the 
concurrence”4. In the moderns times, the 
information obtained a new status, that the 
institution resource. 

„The information represents a condition 
„sine qua non”, one of primary resource for the 
leadership realization by scientific bases of 
marketing activity”5. The information is 
essential from the organic integration of 
marketing activities in the system of others 
activities of higher education institution and 
for to the assurance of one very big 
adaptability degree at the conditions in which it 
is in the view of satisfying at one efficient level 
of market requests and for the growth of 
efficiency.  

Marion Harper affirmed this thing thus: 
„To lead well a business signify to lead from 
future, to lead the future signify to lead the 
information.”6 

The information need in the framework 
of marketing activity of one higher education 
institution is determinate – through others – by 
the action of following factors7: 
- the spectacular development, the 

diversification and the methods, 
techniques and marketing instruments 
perfection associated with the 
technologic evolutions,  

- the reduction of time duration 
addressed of taking decision, 

- markets extension, 
- diversification, differentiation and even 

the sophistication of desires and needs 
of consumers, 

- the increase of exigencies of  
educational services consumer, 

- concurrence intensification, 
- the diminution of products and services 

life cycle, 
- activities internalization etc. 

On the other side, the possessing of 
quality information’s creates the premises of 
obtaining of following benefits: 
- the obtaining of ones competitive 
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- cunoaşterea instituţiilor concurente, a 
strategiilor şi politicilor urmate de 
acestea, 

- coordonarea elementelor strategiei, 
- facilitarea procesului luării deciziilor, 

concomitent cu sporirea gradului lor de 
fundamentare, 

- măsurarea rezultatelor obţinute şi 
compararea cu obiectivele propuse, 

- creşterea credibilităţii acţiunilor de 
comunicare-promovare, 

- îmbunătăţirea eficacităţii acţiunilor de 
marketing etc. 

CONSIDERAŢII PRIVIND OPINIILE 
STUDENŢILOR REFERITOARE LA 
ROLUL INFORMAŢIILOR ÎN 
PREGĂTIREA ACADEMICĂ 

Se constată că materialele urmărite la 
televizor, precum şi cursurile şi seminariile 
extraşcolare nu ocupă o pondere însemnată 
între sursele utilizate de către studenţi pentru o 
mai bună pregătire profesională, acestea fiind 
folosite de cei care sunt la secţia de CIG  sau 
MG.  

Publicaţiile de specialitate se bucură de 
o popularitate mai ridicată în rândul celor care 
studiază la secţiile de FB şi MG, în timp ce 
cursurile şi seminariile obligatorii sunt utilizate 
de 37.5% dintre studenţii chestionaţi, 8.93% 
dintre ei fiind la CIG, 8.33% la FB, 6.55% la 
MK, 4.17% la REI, 3.57% la MG, 2.98% la 
ECTS,câte 1.19% la SPE şi IE şi 0.60% la EA. 

Internetul ocupă cel mai important rol 
în desăvârşirea pregătirii profesionale 42.26% 
dintre cei intervievaţi declarându-se în 
favoarea acestei surse de informare. Studenţii 
de la IE apelează cel mai mult la internet, 5 
dintre cele 8 persoane chestionate afirmând 
acest lucru (62.50% din populaţia supusă 
chestionarului care studiază la această secţie), 
fiind urmaţi îndeaproape de cei  de la ECTS 11 
din 18 persoane repondente şi de cei de la FB 
19 din cele 42 de persoane întrebate. Se 
observă că cei de la secţia de MK preferă 
informaţiile obţinute din cadrul cursurilor şi 
seminariilor obligatorii şi doar apoi pe cele 
oferite de Internet.  
Tabel nr. 1: Specializarea pe care o urmaţi în 
prezent este: * Principala sursă de informare la 

care apelaţi pentru o mai bună pregătire 
profesională este: 

advantages, 
- the reduction of financials and image 

risks of university/faculty, 
- the knowledge of competitive 

institutions, of strategies and politics 
follow by these, 

- the coordination of strategy elements, 
- the facilitation of taking decisions 

process, concomitant with the increase 
of their define degree, 

- the measurement of results obtained 
and the compare with the objectives 
proposed, 

- the growth of communication-
promotion actions credibility, 

- the improvement of marketing actions 
efficacy etc.8 

CONSIDERATIONS REGARDING THE 
STUDENTS OPINIONS REFERING AT 
THE ROLE OF INFORMATION’S IN 
THE ACADEMIC PREPARE  

Can be observes that the TV materials, 
as the extracurricular courses and seminaries 
are not a big percent between the sources used 
by the students for a good professional prepare. 
These are used by the persons at CIG or MG 
sections.  

The specialty publications are glad at a 
more lifted popularity trough the persons 
which study at FB and MG sections, while the 
obligatory courses and seminars are used by 
37.5% between the students asked, 8.93% 
between they being at CIG, 8.33% at FB, 
6.55% at MK, 4.17% at REI, 3.57% at MG, 
2.98% at ECTS, only 1.19% at SPE and IE and 
0.60% at EA. 

Internet conquers the most important 
role in the professional prepare improvement 
42.26% between the persons asked declared for 
this source to inform. IE students resort in 
special to Internet, 5 between 8 persons asked 
saying this thing (62.50% by the population 
supposed at questionnaire which study at this 
section), being followed by the ECTS 11 
between 18 persons and by the FB students 19 
between 42 persons asked. Can observe that 
the MK students prefer the obligatory courses 
and seminars and then the information’s 
obtained by Internet.  
Table no. 1: The section by which you follow 
in present is: * The principal source to inform 
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Figura nr. 1: Principala sursă de 

informare în funcţie de specializare 
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Figura nr.2: Principala sursă de informare în 

funcţie de media obţinută 
 

Tabel nr. 2: Cum apreciaţi următoarele 
aspecte? - Posibilităţi de informare ( 

conferinţe, Internet, bibliotecă) * Principala 
sursă de informare la care apelaţi pentru o mai 

bună pregătire profesională este: 
 

Principala sursă de informare la care apelaţi 
pentru o mai bună pregătire    profesională 

 
Dintre cele 29 de persoane oarecum 

for a good professional prepare is: 
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Figure no. 1: The principal source to 
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Figure no.2: The principal source to inform in 

function with the mean obtain  
 

Table no. 2: How you appreciate the 
possibilities to inform (conferences, Internet, 

library)? * The principal source to inform for a 
good professional prepare is  

 
The principal source to inform for a good 

professional prepare is 

 
Between the 29 persons somehow 
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satisfăcute de posibilităţile de informare de 
care au parte în cadrul facultăţii lor, 12 
apelează la Internet, iar 10 la cursurile şi 
seminariile obligatorii în vederea desăvârşirii 
pregătirii lor profesionale. 

Cei mai mulţi dintre cei intervievaţi 
(51.19%) se declară satisfăcuţi de posibilităţile 
de informare puse de facultate la dispoziţia lor, 
mai ales că 43% dintre aceştia apelează la 
Internet pentru a se instrui. 

Repondenţii care consideră că sunt 
foarte satisfăcuţi de posibilităţile de informare 
de care beneficiază apelează în proporţie de 
41.51% la Internet şi în aceeaşi măsură la 
cursurile şi seminariile cu caracter obligatoriu. 

Şi în privinţa publicaţiilor de 
specialitate la care au acces studenţii se declară 
mulţumiţi (47.62%) sau foarte mulţumiţi 
(33.33%), doar 19.05% fiind oarecum 
satisfăcuţi. 
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 Figura nr. 3: Satisfacţia faţă de 

posibilităţile de informare în funcţie de sursa 
utilizată 

 
Tabelul nr. 3: Consideraţi că informaţia pe 
care trebuie să o acumuleze studentul de la 

FSEGA este: 

 
Scopurile specifice pe care le selectează 

şi modelele de acţiune pe care le întreprind 
pentru a-şi atinge ţelurile sunt rezultate ale 
gândirii şi ale învăţării individuale. Astfel, la 
întrebarea referitoare la cantitatea de 
informaţie pe care trebuie să o acumuleze 
studenţii din cadrul FSEGA se conturează două 
grupuri principale: unul care consideră că 

satisfied by the possibilities to inform by which 
they have part in the framework of their 
faculty, 12 resort to Internet, and 10 at the 
obligatory courses and seminars in the view of 
professional prepare improvement.  

The majority between the people asked 
(51.19%) declared satisfied by the possibilities 
to inform put at their hand, especially that 43% 
between they resort to Internet from to instruct. 

The persons which consider that they 
are very satisfied by the possibilities to inform 
by which profit resort in percent by 41.51% to 
Internet and in the same measure at the courses 
and seminars which are obligatory character. 

 Too, regarding the specialty 
publications at which they have access the 
students declared that they are satisfied 
(47.62%) or very satisfied (33.33%), only 
19.05% being somehow satisfied.  
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 Figure no. 3: The satisfaction versus 
possibilities to inform in function with the 

source used  
 

 
Table no. 3: Consider you that the information 
which must accumulate the FSEGA student is: 

    
Frequen

cy Percent 

Cumula
tive 

percent 
Valid too big 25 25 25 

  
how is 
necessary 53 53 78 

  too small 22 22 100 
  Total 100 100   

The specific aims which they select and 
the actions models which they undertake for 
touch them goals are results of thinking and 
individual learning. Thus, at the question 
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această este dozată aşa cum trebuie şi un altul 
subdivizat la rândul lui în două subgrupe ai 
căror repondenţi afirmă că informaţia este fie 
insuficientă, fie prea abundentă. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura nr. 4: Cantitatea de informaţii 

acumulată în cadrul FSEGA 
Tabelul nr. 4: Consideraţi că informaţia pe 
care trebuie să o acumuleze studentul de la 
FSEGA este: * Consideraţi că timpul alocat 

activităţii didactice în FSEGA este prea 
ridicat? 

 

 
Un atribut important al atitudinilor este 

încrederea cu care sunt ţinute. Unele pot fi 
ţinute cu mai multă convingere, în timp ce 
altele pot exista cu un grad minim de încredere. 
Atitudinile menţinute cu grad sporit de 
încredere vor fi de obicei legate mai puternic 
de comportamentul scontat. Puţin peste 
jumătate dintre cei intervievaţi consideră că 
informaţia pe care trebuie să o acumuleze 
studenţii de la FSEGA este bine dozată, astfel 
încât să ofere exact informaţiile necesare. Cei 
care consideră că această informaţie este prea 
mare sau prea mică împărţindu-se în procente 
aproximativ egale. 

Cu toate că 22% dintre studenţi 
consideră că informaţiile pe care trebuie să le 
acumuleze cei de la FSEGA sunt prea mari, nu 
consideră însă că timpul alocat lor este prea 
ridicat. 50% dintre studenţi sunt de părere că 
informaţia acumulată este exact atât cât este 
necesar, fără ca timpul alocat ei să fie prea 

referring to information quantity  which must 
to accumulate the students within the 
framework of FSEGA shape two principals 
groups: the one which consider that this is how 
is necessary and an other subdivided in two 
under clusters: the ones say that the 
information is insufficient, the others say that 
the information is too abundant.  

The information which do accumulated in FSEGA is:

22.0%

53.0%

25.0%

too small

how  is neccessary

too big

 
Figure no. 4: Information quantity for 

accumulated within the framework of FSEGA 
 

Table no. 4: Consider you that the information 
which must accumulate the FSEGA student is: 
* Consider you that the time for the didactic 

activity in FSEGA is too big?  

 
An important attribute of attitudes is 

the confidence with which they are held. Ones 
can be held with more conviction, while others 
can exist with a minimum level of confidence. 
The attitudes maintained with an increased 
confidence level will be usually tied more 
strong by the behaviour counted. Less over 
half between the people asked consider that the 
information what must to accumulate the 
FSEGA students is good structured, therefore 
offer exactly the necessary information’s. The 
persons who consider that this information is 
too big or too small divided in percents 
approximate equals. 

Even if 22% between the students 
consider that the information’s by which must 
accumulate the FSEGA students are too big, 
not consider that the time addressed of these is 
too lifted. 50% between the students consider 
that the information is exactly how is 

Informatia de acumulat in FSEGA este:

22.0%

53.0%

25.0%

prea mic

exact cat e necesar

prea mare
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ridicat. 2% dintre cei care sunt nemultumiţi de 
cantitatea de informaţii acumulată prin studiile 
efectuate în cadrul FSEGA consideră că timpul 
alocat este prea mare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nr. 5: Corelaţia între timpul acordat 
activităţii didactice şi informaţia care trebuie 

acumulată de student 
CONCLUZII 
 
 Datorită schimbărilor semnificative 
care au loc în societatea contemporană 
românească se poate constata cu uşurinţă faptul 
că dacă entitatea prestatoare nu va avea în 
vedere cercetarea consumatorului de servicii 
educaţionale universitare cu privire la 
necesarul de informaţii, precum şi studierea 
surselor şi posibilităţilor de informare va 
pierde actualii clienţi care nu vor recurge la 
reachiziţia serviciului educaţional la nivelele 
superioare de educaţie, respectiv nu va avea 
capacitatea necesară să atragă potenţialii 
cumpărători care ar urma să facă o facultate. 

Astfel, o instituţie de învăţământ 
superior are obligaţia să reacţioneze rapid în 
faţa evoluţiei mediului, să-şi reînnoiască 
permanent informaţia care se perimează rapid, 
să organizeze colectarea sistematică şi stocarea 
informaţiilor pentru a evita pierderile şi să 
difuze informaţia – în forma şi la nivelul de 
detaliere dorit – tuturor utilizatorilor acesteia. 
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necessary, without the time addressed her to be 
too lifted. 2% between the persons which are 
unsatisfied by the quantity of information 
accumulated trough the studies realized in the 
framework of FSEGA declared that the time 
addressed is too big.  
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Figure no. 5: The correlation between the time 
for didactic activity and the information which 

must accumulated by student  
CONCLUSIONS 
 
 Thanks to significant changes which 
take place in the contemporary Romanian 
society can observes very easily the fact that if 
the entity which offer the educational services 
do not has in view the research of educational 
services consumer regarding the information’s 
necessary, to the study of sources and 
possibilities to inform will lose the currents 
clients who do not resort to educational service 
reacquisition at superiors levels of education, 
respectively it do not has the capacity to attract 
the potentials buyers which would make a 
faculty. 

Thus, a higher education institution has 
the obligation to react very rapid in the face of 
environment evolution, to renew permanently 
the information which it is rapid out-of-date, to 
organize the systematic collect and the 
stocking information’s for avoid the wastage 
and to diffuses the information – in the form 
and at the level of detail wished – at all their 
persons which use him. 
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