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FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Facultatea de Litere 

1.3. Departamentul Departamentul de limba şi literatură română şi ştiinţe ale comunicării 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Comunicare şi relaţii publice 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Fundamente ale ştiinţelor sociale 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Florinela Floria 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare Examen 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 58 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 16 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  58 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de •  
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competenţe 
 
5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Însuşirea cunoştinţelor fundamentale din ştiinţele sociale în vederea aplicării lor 
în situaţii concrete. 

7.2. Obiectivele specifice Să definească majoritatea conceptelor şi categoriilor esenţiale în domeniul 
științelor sociale; să cunoască principalele fundamente care stau la baza 
delimitărior dintre științele sociale; să cunoască, să înţeleagă şi să explice 
diferența dintre științele naturii și științele sociale; să cunoască metodele de 
studiu în științele sociale și tipurile de adevăr; să stăpânească valorile 
specifice domeniului științelor sociale, să aplice în situații concrete teoria 
prezentată la curs și să emită judecăți de valoare cu privire la aceasta. 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Științele socialului. Definiţii, concepte, 

problematică; 
2 Problematizare 

interactivă 
 

• Individul – centru al universului social;  2 Prelegere  
• Teorii despre stat şi societate: J. Locke,  

Th. Hobbes, J.J. Rousseau; 
6 Problematizare 

interactivă 
 

• Perspective epistemologice asupra ştiinţelor 
sociale;  

2 Prelegere  

• Tipuri de funadmente în ştiinţele sociale; 2 Prelegere  
• Teorii despre adevăr; 2 Prelegere  
• Autonomia lumii sociale; 

Specificul cunoaşterii în ştiinţele comunicării; 
2 Prelegere 

Studiu de caz 
 

• Dihotomia dintre explicație / înțelegere și 
contrastul dintre științele naturii și științele sociale; 

2 Problematizare 
interactivă 
Studiu de caz 

 

• Specificul ştiinţelor sociale în concepţia lui Max 2 Problematizare  
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C1.1. Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi a terminologiei de specialitate în 
situaţii multiple 
C4.1. Identificarea conceptelor şi metodelor adecvate dezvoltării unui produs de RP 
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Weber: înţelegerea explicativă; interactivă 
Studiu de caz 

• Conceptul de paradigmă în ştiinţele sociale;  2 Prelegere 
Studiu de caz 

 

• Ştiinţele sociale: limite gnoseologice; 2 Problematizare 
interactivă 
Studiu de caz 

 

• Ştiinţa socială şi valorile ei specifice: distincţia 
fapte-valori; obiectiv-subiectiv, certitudine-
relativitate . 

2 Prezentare power-
point 
Studiu de caz 

 

Bibliografie 
• Biriş, Ioan, Filosofia şi logica ştiinţelor sociale, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014. 
• Cîrtiţă-Buzoianu, Cristina,  Condiţia umană în filosofia politică a lui J.J. Rousseau, Editura Fundaţiei 

Academice AXIS, Iaşi, 2008. 
• Cîrtiţă-Buzoianu, Cristina, Fundamente ale științelor sociale, Editura Alma Mater, Bacău, 2014. 
• Dilthey, Wilhelm, Construcția lumii istorice în științele spiritului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1998. 
• Hollis, Martin, Introducere în filosofia ştiinţelor sociale, Editura Trei, Bucureşti, 2001. 
• King, G., Verba, S., Keohane, R., Fundamentele cercetării sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2001. 

 
• Kuhn, Thomas, Structura revoluţiilor ştiinţifice, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999. 
 
• Muraru, Adrian (coord.), Filosofia şi societatea cunoaşterii, Editura Institutul European, Iaşi, 2012. 
• Popper, Karl R., Filosofia socială şi filosofia ştiinţei, Editura Trei, Bucureşti, 2000. 
• Sandu, Antonio, Fundamente ale ştiinţelor sociale, Editura Lumen, Iaşi, 2012. 

 
Bibliografie minimală 

• Biriş, Ioan, Filosofia şi logica ştiinţelor sociale, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014. 
• Cîrtiţă-Buzoianu, Cristina, Fundamente ale științelor sociale, Editura Alma Mater, Bacău, 2014. 
• Muraru, Adrian (coord.), Filosofia şi societatea cunoaşterii, Editura Institutul European, Iaşi, 2012. 

 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Sociabilitatea: de la conceptul teoretic la situaţiile 
cotidiene (exemple, factori declanşatori, impact, 
consecinţe); 

2 Prezentare power-
point 
Studiu de caz 

 

• Jocul de rol între raţiune şi sentiment: interzis vs. 
permis;  

2 Prezentare power-
point 
Studiu de caz 

 

• Influenţa valorilor în deciziile personale: supus sau 
rebel, tradiţional sau modern, conservator sau 
creativ; 

2 Prezentare power-
point 
Studiu de caz 

 

• Familia- modelul primar de societate- relaţiile 
sociale: inegalitate vs. ierarhie, şef vs. subordonat; 

2 Prezentare power-
point 
Studiu de caz 

 

• Comunicarea socială sau societatea 
comunicaţională; 

2 Prezentare power-
point 
Studiu de caz 

 

• (R)evoluţia individului sub impactul societăţii; 2 Prezentare power-
point 
Studiu de caz 

 

• Mass-media şi comportamentul social al mulţimii. 2 Prezentare power-
point 
Studiu de caz 

 

Bibliografie 
• Cîrtiţă-Buzoianu, Cristina, Fundamente ale științelor sociale, Editura Alma Mater, Bacău, 2014. 
• Sandu, D., Spațiul social al tranziției, Polirom, Iași, 1999. 
• Searle, John R., Realitatea ca proiect social, Editura Polirom, Iaşi, 2000. 
• Trigg, Roger, Înțelegerea științei sociale, Editura Științifică, București, 1993. 
• Ungureanu, Ion,  Paradigme ale cunoașterii societății , Humanitas, 1990. 
 
• Weber, Max, Teorie şi metodă în ştiinţele culturii, Editura Polirom, Iaşi, 2001. 
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Bibliografie minimală 
• Cîrtiţă-Buzoianu, Cristina, Fundamente ale științelor sociale, Editura Alma Mater, Bacău, 2014. 
• Searle, John R., Realitatea ca proiect social, Editura Polirom, Iaşi, 2000. 
• Trigg, Roger, Înțelegerea științei sociale, Editura Științifică, București, 1993. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• CONŢINUTURILE DISCIPLINEI SUNT ÎN CONCORDANŢĂ CU STANDARDELE RNCIS. 

 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 
Probarea însuşirii unui miniumum de 
cunoştinţe predate la curs 

scris 50% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Prezentarea temelor de la seminar oral 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• să obţină nota 5 la evaluarea de la curs şi seminar, respectiv să dovedească însuşirea minimă a materiei parcurse 

(noţiuni de bază); 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ŞI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE  
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Facultatea de Litere 

1.3. Departamentul Departamentul de limba şi literatură română şi ştiinţe ale comunicării 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Comunicare şi relaţii publice 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Metode şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Monica Patrut 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Florinela Floria 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 
2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 58 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  4 
Examinări 4 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  58 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

 
5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului •  
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5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale ştiinţelor 
comunicării; utilizarea lor adecvată în comunicarea profesională 
 

7.2. Obiectivele specifice • Utilizarea metodelor de cercetare studiate pentru explicarea şi 
interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese 
comunicaţionale 

• Transferul datelor observaţiei în limbajul ştiinţelor informaţiei şi 
comunicării 

• Integrarea în acest cadru a diverselor cunoştinţe şi deprinderi de reflecţie 
asupra comunicării acumulate în şcoală şi în experienţa cotidiană 

• Dezvoltarea capacităţii de alegere a elementelor pertinente şi de integrare 
a acestora într-un model coerent 

 
 
7. Conţinuturi 

 
 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Definirea obiectelor în ştiinţele comunicării 
 
 

2h 
Predare, 

exemplificare, 
prezentări 

PowerPoint, analiză 
produse, studii de caz 

 
 
 

Predare, 
exemplificare, 

prezentări 
PowerPoint, analiză 

produse, studii de caz 
 
 

 

Poziţionarea epistemologică şi realitatea cotidiană: obiecte 
tehnice, maşini de comunicare, relaţionare socială 
 

4h  

Dispozitivul tehno-semio-pragmatic contemporan între 
semioză şi tehnologiile intelectuale (de la semiologie la 
semiologistică) 
 

2h  

Holism şi individualism în comunicare: de la careul 
semiotic la pătratul cronotopic 
 

2h  

Ancheta dialectală ca model al analizei comunicării  
 

2h  
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C1.5. Elaborarea unor proiecte de investigaţie şi intervenţie în domeniul de specialitate 

 
C2.4 Utilizarea unor criterii şi metode standard de evaluare a calităţii şi limitelor folosirii diverselor tehnologii 
în cadrul unor acte concrete de informare şi comunicare 
 
C3.1. Definirea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în analiza comunicării 
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Metodologia psiholingvistică: modelul „contextual- 
dinamic” şi experimentele asupra contextului 
 

4h  
Predare, 

exemplificare, 
prezentări 

PowerPoint, analiză 
produse, studii de caz 

 

Investigaţiile asupra achiziţiilor lexicale ca revelator al 
universului cultural 
(modelul „lumilor lexicale”) 
 

4h  

Modelul retoric în analiza comunicării 
a. figurile minimale în mecanismul denumirii 
b. înlănţuirea biografică şi schemele psihanalizei 
 

4h  

Teoria semio-contextuală: nivele de analiză, proceduri de 
observare, posibilităţi de predicţie în definirea strategiilor de 
comunicare   

4h  

Bibliografie 
1. Anghel, Petre, Stiluri şi metode de comunicare, Ed. Aramis, Bucureşti, 2005 
2. Fiske, John, Introducere în ştiinţele comunicării , Polirom, Iaşi, 2003 
3. Mardare, Gabriel, Economism vs Ecumenism O introducere neopragmatică în artele comunicării , Edusoft, 

Bacău, 2008 
4. Mardare, Gabriel, Mediopolis- O introducere în teoriile şi practicile comunicării de masă, EduSoft, Bacău, 

2009 
5. Marinescu, Valentina, Cercetarea în comunicare. Metode şi tehnici, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009 
6. Mucchielli, Alex, Arta de a comunica, Polirom, Iaşi, 2005 
7. Popescu, Costin, Publicitatea - o estetică a persuasiunii, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005 
8. Silverman, David, Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării, textului şi interacţiunii, 

Polirom, Iaşi, 2004 
1.  

Bibliografie minimală 
1. Marinescu, Valentina, Cercetarea în comunicare. Metode şi tehnici, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009 
2. Mucchielli, Alex, Arta de a comunica, Polirom, Iaşi, 2005 
3. Silverman, David, Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării, textului şi interacţiunii, 

Polirom, Iaşi, 2004 
 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Observaţie spontană şi observare ştiinţifică 2h  

prezentări 
PowerPoint, analiză 
produse, studii de caz  
 
prezentări 
PowerPoint, analiză 
produse, studii de caz 
 

 

Metode cantitative utilizate în studiul comunicării 2h  
Metode calitative utilizate în studiul comunicării 2h  
Metode semiotice utilizate pentru analiza comunicării 
iconice 

2h  

Aplicarea modelelor lingvistice în analiza publicităţii 2h  
Analiza de conţinut 2h  

Forme de prezentare a rezultatelor: 
a) Managementul discursiv 
b) Exploatarea resurselor veridicţionale 
complementare 
(tabele, ilustraţii, scheme) 

2h  

1. Anghel, Petre, Stiluri şi metode de comunicare, Ed. Aramis, Bucureşti, 2005 
2. Fiske, John, Introducere în ştiinţele comunicării , Polirom, Iaşi, 2003 
3. Mardare, Gabriel, Economism vs Ecumenism O introducere neopragmatică în artele comunicării , Edusoft, 

Bacău, 2008 
4. Mardare, Gabriel, Mediopolis- O introducere în teoriile şi practicile comunicării de masă, EduSoft, Bacău, 

2009 
5. Marinescu, Valentina, Cercetarea în comunicare. Metode şi tehnici, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009 
6. Mucchielli, Alex, Arta de a comunica, Polirom, Iaşi, 2005 
7. Popescu, Costin, Publicitatea - o estetică a persuasiunii, Editura Universităţii din Bucureşti, 2005 
8. Silverman, David, Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării, textului şi interacţiunii, 

Polirom, Iaşi, 2004 
 
Bibliografie minimală 
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1. Marinescu, Valentina, Cercetarea în comunicare. Metode şi tehnici, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009 
2. Silverman, David, Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării, textului şi interacţiunii, 

Polirom, Iaşi, 2004 
 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

9.  
CONŢINUTURILE DISCIPLINEI SUNT ÎN CONCORDANŢĂ CU STANDARDELE RNCIS 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Examen scris Test scris 60% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Proiect de seminar, analiza unei situaţii de 
comunicare utilizând metode de cercetare 

adecvate 

Proiect de seminar, 
analiza unei situaţii de 
comunicare utilizând 
metode de cercetare 

adecvate 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Curs:Rezolvarea a 50% din cerinţe 
Seminar: Prezentarea şi analiza unei situaţii de comunicare utilizând metode de cercetare adecvate 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015 Lect. univ. dr. Monica Patrut Asist. univ. dr. Florinela Floria 
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
 28.09.2015            Lect.univ.dr. Luminiţa Drugă 
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
 28.09.2015                  Conf. univ. dr. Simina Mastacan 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ŞI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE  
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

11. Date despre program 
1.8. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.9. Facultatea Facultatea de Litere 

1.10. Departamentul Departamentul de limba şi literatură română şi ştiinţe ale comunicării 

1.11. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.12. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.13. Programul de 
studii/calificarea 

Comunicare şi relaţii publice 

1.14. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
12. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Etică şi deontologie profesională 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare Examen 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
13. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 58 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  58 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 4 

 
14. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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15. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
16. Competenţe specifice acumulate  

 
 
17. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Însuşirea cunoştinţelor fundamentale din domeniul eticii şi deontologiei 
profesionale în vederea aplicării acestora în cadrul profesiei de relaţionist. 

7.2. Obiectivele specifice Să definească majoritatea conceptelor şi categoriilor esenţiale în domeniul 
eticii și deontologiei profesionale; să cunoască problematica abordată în 
cadrul acestui domeniu; să cunoască, să înţeleagă şi să explice interacțiunea 
dintre comunicare și etică/ deontologie; să explice și să analizeze diferitele 
tiupuri de comportamente care apar și se formează ca urmare a respectării sau 
încălcării codurilor etice; să cunoască regulile care trebuie respectate în 
cadrul profesiei de relaționist; să emită judecăți de valoare cu privire la 
situațiile în care nu sunt respectate codurile profesionale. 
 

 
18. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Obiectul și importanţa studierii eticii şi deontologiei  
 

2 Prelegere  

• Determinări conceptuale între etică, morală și deontologie 2 Problematizare 
interactivă 

 

• Categorii relevante în câmp etico-deontologic (dreptatea, 
libertatea, responsabilitatea, solidaritatea) 

2 Problematizare 
interactivă 

 

• Necesitatea referenţialului etico-deontologic în 
activitatea profesională: adevărul, ca preambul  
 

2 Prelegere  

• Etica datoriei în profesia de relaționist 2 Prezentare power-
point 

 

• Pr-işti vs. ziarişti: principii, norme de conduită 
profesională 

2 Problematizare 
interactivă 
Studiu de caz 
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C1.3 Aplicarea principiilor deontologice şi a normelor etice care stau la baza organizării şi funcţionării 
activităţilor specifice domeniului de specialitate, descrierea  modului  de organizare a profesiei şi a valorilor 
acesteia. 
C1.4. Aplicarea legislaţiei naţionale şi europene privind liberul acces la informaţie, proprietatea intelectuală, 
drepturile de autor, copyright-ul etc.) în procesul comunicării profesionalizate şi în activităţile de informare-
documentare. 
C3.3. Utilizarea unor metode de cercetare pentru definirea problemelor de interes public şi rezolvarea acestora 
prin modele de planificare specifice. 
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CT1: Rezolvarea în mod realist – cu argumentare atât teoretică, cât şi practică – a unor situaţii profesionale 
uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora.  
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• Răspunderea specialistului de relații publice 2 Prelegere 
Studiu de caz 

 

• Norme etico-deontologice în rezolvarea situaţiilor de 
criză 

2 Problematizare 
interactivă 
Studiu de caz 

 

• Teorii etice: Habermas şi Luhmann 2 Problematizare 
interactivă 
 

 

• Cele cinci principii etice 2 Prelegere 
Studiu de caz 

 

• Tipuri de coduri etice 2 Problematizare 
interactivă 

 

• Codul de etică profesională: Noţiunea de cod etic, tipuri 
de coduri 

2 Prelegere  

• Codul de etică în domeniul relaţiilor publice: Codul de la 
Atena 

2 Problematizare 
interactivă 

 

• Etica în România 2 Studiu de caz  
Bibliografie 

• Bertrand, Calude-Jean, Deontologia mijloacelor de comunicare, Institutul European, Iaşi, 2000.  
• Borţun, Dumitru, Relaţiile publice şi noua societate, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005.  

• Cristina Cîrtiţă-Buzoianu, Etică şi deontologie profesională, Editura Alma Mater, Bacău, 2011. 

• Christians, G.C. et al,  Etica mass-media, Polirom, Iaşi, 2001. 

• Coman, Cristina, Relaţii publice şi mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 
• Cutlip, Scott M., Center, Allen H., Broom, Glen M., Relaţii publice eficiente, Comunicare.ro, Bucureşti, 1994. 

• Deaver, Frank, Etica în mass-media, Editura Silex, Bucureşti, 2004. 
• Frunză, Sandu, Comunicare etică şi responsabilitate socială, Editura Tritonic, Bucureşti, 2011. 
• Raluca Radu, Deontologia comunicării publice, Editura Polirom, Iaşi, 2015. 
• Roşca, Luminiţa, Formarea identităţii profesionale a jurnaliştilor ,  Editura Polirom, Iaşi, 2000. 
• Newsom, Doug et colab., Totul despre relaţiile publice, Editura Polirom, Iaşi, 2003. 
• Wilcox, D.L., Ault, Ph. H., Agee, W.K., Public Relations Strategy and Tactics, Harper Collins Inc., New york, 

1992. 
Bibliografie minimală 

• Cristina Cîrtiţă-Buzoianu, Etică şi deontologie profesională, Editura Alma Mater, Bacău, 2011. 

• Christians, G.C. et al,  Etica mass-media, Polirom, Iaşi, 2001. 

• Newsom, Doug et colab., Totul despre relaţiile publice, Editura Polirom, Iaşi, 2003. 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Pornind de la principiile enunţate în codul de la Atena 

identificaţi şi prezentaţi o situaţie în care specialiştii în 
relaţii publice au respectat cel puţin un principiu, 
argumentînd în acest sens (situaţie din România sau 
bibliografie). Analize pe studii de caz: Cazul Tylenol 

2 Studiu de caz  

• Analiza crizei Danone din perspectiva principiilor etice şi 
a deontologiei profesionale 

2 Studiu de caz  

• Profesionalism în gestionarea unei situaţii de criză: 
criza aviară la Agricola Bacău 

2 Studiu de caz  

• Pornind de la principiile enunţate în codul de la Atena 
identificaţi şi prezentaţi o situaţie în care specialiştii în 
relaţii publice au încălcat principiile acestui cod (situaţie 
din România sau bibliografie). Analize pe studii de caz: 
Exxon Valdez,  British Petroleum, Accidentul de la 
Baloteşti, Accidentul ecologic de la Baia Mare, Criza 
Nestle; 

6 Studiu de caz  

• Analiza incendiului de la Maternitatea Giuleşti din 
perspectiva principiilor etice şi a deontologiei 
profesionale 

2 Studiu de caz  

Bibliografie 
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• Cristina Cîrtiţă-Buzoianu, Etică şi deontologie profesională, Editura Alma Mater, Bacău, 2011. 

• Christians, G.C. et al,  Etica mass-media, Polirom, Iaşi, 2001. 

• Coman, Cristina, Relaţii publice şi mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 
• Coman, Cristina, Comunicarea de criză. Tehnici şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 
• Frunză, Mihaela, Expertiză etică şi acţiune socială, Editura Tritonic, Bucureşti, 2011. 
• Frunză, Sandu, Comunicare etică şi responsabilitate socială, Editura Tritonic, Bucureşti, 2011. 
• Raluca Radu, Deontologia comunicării publice, Editura Polirom, Iaşi, 2015. 
• Newsom, Doug et colab., Totul despre relaţiile publice, Editura Polirom, Iaşi, 2003. 
• Newsom, Doug; Carrell, Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 
• Tran, Vasile, Vasilescu, Alfred, Tratat despre minciună, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003. 
Bibliografie minimală 

• Christians, G.C. et al,  Etica mass-media, Polirom, Iaşi, 2001. 
• Coman, Cristina, Comunicarea de criză. Tehnici şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 
• Newsom, Doug; Carrell, Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 
 

19. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• CONŢINUTURILE DISCIPLINEI SUNT ÎN CONCORDANŢĂ CU STANDARDELE RNCIS. 
 

 
20. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 
Probarea însuşirii unui miniumum de 
cunoştinţe predate la curs 

scris 50% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Prezentarea temelor de la seminar oral 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• să obţină nota 5 la evaluarea de la curs şi seminar, respectiv să dovedească însuşirea minimă a materiei parcurse 

(noţiuni de bază); 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

21. Date despre program 
1.15. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.16. Facultatea Facultatea de Litere 

1.17. Departamentul Departamentul de limba şi literatură română şi ştiinţe ale comunicării 

1.18. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.19. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.20. Programul de 
studii/calificarea 

Comunicare şi relaţii publice 

1.21. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
22. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Comunicare organizaţională 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ.dr. Amalia Petrovici 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ.dr. Amalia Petrovici 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare Examen 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
23. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 58 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  58 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 4 
 

24. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

 

 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 
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25. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
26. Competenţe specifice acumulate  

 
27. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Familiarizarea cu principalele concepte, cu noţiunile de specialitate din 
domeniul comunicării organizaţionale. 

7.2. Obiectivele specifice • înţelegerea conceptelor şi a teoriilor de bază şi utilizarea lor adecvată în cadrul 
comunicării organizaţionale; 

• utilizarea adecvată a strategiilor şi tehnicilor de comunicare în cadrul 
organizaţiei; 

• utilizarea adecvată a unor criterii de referinţă pentru a aprecia şi evalua calitatea 
şi limitele unor procese şi teorii specifice comunicării organizaţionale. 

 
28. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Organizaţia şi societatea organizaţiilor. Abordări teoretice 

ale conceptului de organizaţie. Criterii de definire a 
organizaţiilor. Organizaţia ca brand. 

4 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Comunicarea organizaţională. Comunicarea formală. 
Comunicarea informală. Reţele de comunicare. Strategii 
de comunicare organizaţională. 

4 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Cultură comunicaţională – cultură organizaţională. 
Elemente ale comunicării organizaţionale. Tipuri de 
cultură organizaţională.  

4 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Identitatea organizaţională. Instrumente pentru construirea 
identităţii organizaţionale. Instrumente de evaluare a 
identităţii organizaţionale. 

4 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Leadership în organizaţie. Conceptul de leadership. 
Funcţii ale leadership-ului. Tipuri de leadership. 

4 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Liderul în organizaţie. Binomul manager-lider. Tipuri de 
personalitate. Rolul liderului în organizaţie. 

4 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Stiluri de conducere. Conceptul de stil de conducere. 
Tipologia stilurilor de conducere. (In)Compatibilitatea 
dintre manager şi stilul de conducere. 

4 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

 
Bibliografie 
• Bogáthy, Zoltán, Manual de psihologia muncii şi organizaţională, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 
• Cismaru, Diana Maria, Comunicarea internă în organizaţii , Editura Tritonic, Bucureşti, 2008. 
• Kets de Vries, Manfred, Leadership – arta şi măiestria de a conduce, Editura Codecs, Bucureşti, 2007. 
• Mucchielli, Alex, Comunicarea în instituţii şi organizaţii,  Editura Polirom, Iaşi, 2008. 
• Nica, Panaite; Iftimescu, Aurelian, Management: concepte şi aplicaţii , Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004. 
• Zlate, Mielu, Tratat de psihologie organizaţional-managerială, vol.I,II, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 
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• identificarea şi utilizarea limbajului şi a cunoştinţelor de specialitate din domeniul comunicării 
       organizaţionale; 
• utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, teorii, 

situaţii, procese etc. asociate comunicării organizaţionale; 
• înţelegerea şi utilizarea  adecvată a strategiilor şi tehnicilor de comunicare în organizaţie; 
• înţelegerea importanţei stilului de conducere în organizaţie; 

te
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• aplicarea adecvată a strategiilor şi tehnicilor de comunicare în vederea eficientizării muncii în echipa 
       multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe diverse paliere; 
• preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de gândire critică. 
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Bibliografie minimală 
Cismaru, Diana Maria, Comunicarea internă în organizaţii , Editura Tritonic, Bucureşti, 2008. 
 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare/ 

evaluare 
Observaţii 

• Analiza organizaţiei: misiune şi viziune. Mediul intern. 
Percepţia publică despre organizaţie. 

2 explicaţia, studiul de caz discuţii 
interactive 

• Analiza organizaţiei. Mediul extern. Variabile economice. 
Variabile politice şi juridice. Variabile sociale, demografice şi 
de mediu. Suporteri, competitori, adversari sau oponenţi. 

2 explicaţia, studiul de caz discuţii 
interactive 

• Stabilirea obiectivelor organizaţionale. Obiective 
fundamentale. Obiective de comunicare. 

2 explicaţia, studiul de caz discuţii 
interactive 

• Segmentarea publicurilor. Criterii de segmentare. 2 explicaţia, studiul de caz discuţii 
interactive 

• Elaborarea mesajelor. Stabilirea canalelor şi a mijloacelor de 
comunicare.  

2 explicaţia, studiul de caz discuţii 
interactive 

• Stabilirea calendarului de activităţi şi a bugetului.  2 explicaţia, studiul de caz discuţii 
interactive 

• Măsurarea şi evaluarea rezultatelor. 2 explicaţia, studiul de caz discuţii 
interactive 

Bibliografie 
• Păuş, Aura Viorica, Comunicare şi resurse umane, Editura Polirom, Iaşi, 2006. 
• Pânişoară, Ion-Ovidiu, Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 
• Petrovici, Amalia, Comunicarea organizaţională: note de curs, Editura Alma Mater, Bacău, 2010. 
• Zlate, Mielu, Leadership şi management, Editura Polirom, Iaşi, 2004. 
Bibliografie minimală 
Petrovici, Amalia, Comunicarea organizaţională: note de curs, Editura Alma Mater, Bacău, 2010. 
 

29. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS. 
 

30. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

• cunoaşterea terminologiei specifice 
      comunicării organizaţionale; 
• capacitatea de utilizare adecvată a 
      noţiunilor privind comunicarea  
      organizaţională; 
• înţelegerea importanţei şi rolului 
     leader(ship)ului în organizaţie; 

examen 60% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

• însuşirea problematicii tratate la curs şi  
     seminar; 
• capacitatea de a înţelege şi utiliza corect 
     teoriile, modelele, strategiile şi tehnicile  
     specifice comunicării organizaţionale; 

analize şi studii de caz 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Cunoaşterea în linii mari a conceptului de comunicare organizaţională, leadership-ul în organizaţie. 
• Înţelegerea importanţei comunicării în cadrul organizaţiei. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE  
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

31. Date despre program 
1.22. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.23. Facultatea Facultatea de Litere 

1.24. Departamentul Limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării 

1.25. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.26. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.27. Programul de 
studii/calificarea 

Comunicare şi relaţii publice 

1.28. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
32. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Strategii de relaţii publice 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ.dr. Amalia Petrovici 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ.dr. Amalia Petrovici 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare Colocviu 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
33. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 58 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  58 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 4 

 
34. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de •  
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competenţe 
 

35. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
36. Competenţe specifice acumulate  

 
37. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Familiarizarea cu principalele concepte şi strategii de relaţii publice. 

7.2. Obiectivele specifice • .înţelegerea şi utilizarea adecvată a strategiilor de relaţii publice într-o 
instituţie/organizaţie; 

• utilizarea strategică a relaţiilor publice în situaţii de criză; 
• înţelegerea importanţei şi rolului strategiilor de relaţii publice în construirea 

imaginii unei instituţii/organizaţii; 
 

 
38. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Strategii, tactici, program de relaţii publice 2 prelegere 

dezbatere 
curs interactiv 

• Tipuri de strategii de relaţii publice 4 prelegere 
dezbatere 

 

• Etape ale strategiilor de relaţii publice: cercetare şi 
planificare 

2 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Etape ale strategiilor de relaţii publice: acţiune şi evaluare 2 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Strategii de relaţii publice şi instrumente de comunicare 2 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Strategii de relaţii publice: sfera publică 4 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Strategii de relaţii publice: sfera privată 4 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Strategii de relaţii publice: sectorul non-profit 4 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Evaluarea strategiilor de relaţii publice 2 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Efecte ale strategiilor de relaţii publice: eficienţă vs eşec 2 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

 
Bibliografie 
 
• Balaban, D.C.; Rus, F.C., PR Trend, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007. 
• Cutlip, S.M.; Center, A.H.; Broom, G.M., Relaţii publice eficiente, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2010. 
• Green, A., Comunicarea eficientă în relaţiile publice: crearea mesajelor şi relaţiilor sociale, Editura Polirom, Iaşi, 

2009. 
• Gregory, A., Planificarea şi managementul campaniilor de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 
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• înţelegerea şi utilizarea adecvată a strategiilor de relaţii publice într-o instituţie/organizaţie; 
• utilizarea strategiilor de relaţii publice în situaţii de criză; 
• înţelegerea importanţei şi rolului strategiilor de relaţii publice în construirea imaginii unei 

instituţii/organizaţii;  
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• rezolvarea în mod realist – cu argumentare atât teoretică, cât şi practică – a unor situaţii profesionale 
        uzuale, în vederea soluţionării eficiente a acestora; 
• preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de gândire critică. 
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• Iabob, D.; Cismaru, D.M.; Pricopie, R., Relaţiile publice. Eficienţă prin comunicare, Editura comunicare.ro, 
Bucureşti, 2005. 

• Leinemann, R.; Baikalţeva, E., Eficienţa în relaţiile publice, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2007. 
 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare/ 

evaluare 
Observaţii 

• Utilizări strategice ale relaţiilor publice: domeniul 
educaţional 

2 studiul de caz discuţii interactive 

• Utilizări strategice ale relaţiilor publice: domeniul sănătăţii 2 studiul de caz discuţii interactive 
• Utilizări strategice ale relaţiilor publice: domeniul politic 2 studiul de caz discuţii interactive 
• Utilizări strategice ale relaţiilor publice: sectorul serviciilor 2 studiul de caz discuţii interactive 
• Utilizări strategice ale relaţiilor publice în sport 2 studiul de caz discuţii interactive 
• Utilizări strategice ale relaţiilor publice în turism 2 studiul de caz discuţii interactive 
• Utilizări strategice ale relaţiilor publice în ONG-uri 2 studiul de caz discuţii interactive 
 
Bibliografie 
• Oliver, S., Strategii de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 
• Stoica, D., Comunicare publică. Relaţii publice, Editura Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi, 2004. 
• Şerb, S., Relaţii publice şi comunicare, Editura Teora, Bucureşti, 2006. 
• Wilcox, D.L.; Cameron, G.T.; Ault, P.H.; Agee, W.K., Relaţii publice: strategii şi tactici, Editura Curtea Veche 

Publishing, Bucureşti, 2009. 
Bibliografie minimală 
•  
 

39. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS. 
 
40. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

• cunoaşterea strategiilor de relaţii publice; 
• capacitatea de utilizare adecvată a 
      strategiilor de relaţii publice în diverse  
      sectoare de activitate; 
• înţelegerea importanţei şi rolului 
     strategiilor de relaţii publice într-o  
     instituţie/organizaţie; 

colocviu 60% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

• însuşirea problematicii tratate la curs şi  
     seminar; 
• capacitatea de a înţelege şi utiliza corect 
     strategiile de relaţii publice şi tehnicile  
      specifice; 

analize şi studii de caz 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Cunoaşterea tipurilor de strategii de relaţii publice. 
• Înţelegerea importanţei şi rolului strategiilor de relaţii publice în cadrul instituţiei/organizaţiei. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015  

 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

28.09.2015  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
41. Date despre program 

1.29. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.30. Facultatea Facultatea de Litere 

1.31. Departamentul Departamentul de limba şi literatură română şi ştiinţe ale comunicării 

1.32. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.33. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.34. Programul de 
studii/calificarea 

Comunicare şi relaţii publice 

1.35. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
42. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Elaborarea de produse de relaţii publice cu ajutorul calculatorului 

2.2. Titularul activităţilor de curs  
 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Florinela Floria 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare C 
2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
43. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs - 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

14 3.5. Curs - 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 36 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat  6 
Examinări 4 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  36 
3.8. Total ore pe semestru  14 
3.9. Numărul de credite 2 

 
44. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

 



F 84.07/Ed. 06 
 

45. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
46. Competenţe specifice acumulate  

 
Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• realizarea unor produse de relaţii publice cu ajutorul calculatorului; 

7.2. Obiectivele specifice • utilizarea diferitelor programe (din pachetul MS Office) pentru a realiza 
diverse produse de informare, cu respectarea dreptului publicului de a fi 
informat corect; 

• identificarea conceptelor adecvate dezvoltării unor produse de RP; 
• identificarea metodelor adecvate dezvoltării unor produse de RP; 
• realizarea diverselor publicaţii (pliante, afişe, broşuri, cărţi de vizită, etc.) 

pentru a atinge diferite obiective (informare, educare, conştientizarea unor 
probleme, schimbarea de atitudini, comportamente, etc.) care privesc 
publicurile unei organizaţii; 

• realizarea de prezentări ale activităţii unor organizaţii din perspectiva 
relaţiilor publice; 

 
 
47. Conţinuturi 

 Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Publicaţii utilizate în relaţiile publice: definiţie, 

caracteristici, avantaje, exemple. 
2h Prelegere, prezentări 

PowerPoint, 
problematizare, 

dezbatere 
Portofoliu tematic 

 
 
 

Prelegere, prezentări 
PowerPoint, 

problematizare, 
dezbatere 

Portofoliu tematic 
 

Realizarea unei 
prezentări ppt şi a 

unui portofoliu 
tematic conţinând un 
pliant, un afiş, o carte 
de vizită ca materiale 

de PR 

2. Utilizarea imaginii în publicaţiile destinate 
relaţiilor publice. 

2h 

3. Pliantul – produs de relaţii publice. Elaborarea 
efectivă a unui pliant. 

2h 

4. Broşura – produs de relaţii publice. Elaborarea 
efectivă a unei broşuri. 

2h 

5. Afi şul – produs de relaţii publice. Elaborarea 
efectivă a unui afiş. 

2h 

6. Realizarea unei prezentări pentru o organizaţie 
utilizând programul Microsoft PowerPoint. 
Caracteristicile şi stilul unei astfel de prezentări 
pentru ca aceasta să servească activităţii de relaţii 

2h 
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• Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC) 
• Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice 
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•  



F 84.07/Ed. 06 
 

publice.  
 
 

7. Promovarea unei organizatii prin intermediul 
publicaţiilor utilizate în relaţiile publice. 

2h 

Bibliografie 
1. Coman Cristina, Relaţiile publice şi mass-media, Iaşi, Editura Polirom, 2004 
2. David George, Tehnici de relaţii publice. Comunicarea cu mass-media, Iaşi, Editura Polirom, 2008 
3. Maxim, Cornelia, Comunicarea online-provocări şi oportunităţi. Instrumente Office pentru mediul de comunicare, 

Bucureşti, Editura comunicare.ro, 2009 
4. Marconi, Joe, Ghid practic de relaţii publice, Iaşi, Polirom, 2007 
5. Newsom, Doug, Carrell, Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Iaşi, Polirom, 2004 
6. Newsom, Doug, Van, Slyke, Judy, Kruckeberg, Dean, Totul despre relatiile publice, Iaşi, Polirom, 2005 
7. Rogojinaru, Adela, Comunicare şi cultură organizaţională. Idei şi practice în  actualitate, Tritonic, 2009 

Bibliografie minimală 
1. David George, Tehnici de relaţii publice. Comunicarea cu mass-media, Iaşi, Editura Polirom, 2008 
2. Newsom, Doug, Carrell, Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Iaşi, Polirom, 2004 

 
 

48. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

CONŢINUTURILE DISCIPLINEI SUNT ÎN CONCORDANŢĂ CU STANDARDELE RNCIS 
 
49. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. -    
10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Portofoliu de seminar: materiale de PR 
pentru o organizaţie 

Colocviu 
Portofoliu 

50% 
50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Realizarea a 50% din cerinţe 
 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
50. Date despre program 

1.36. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.37. Facultatea Facultatea de Litere 

1.38. Departamentul Departamentul de limba şi literatură română şi ştiinţe ale comunicării 

1.39. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.40. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.41. Programul de 
studii/calificarea 

Comunicare şi relaţii publice 

1.42. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
51. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Practica de specialitate 

2.2. Titularul activităţilor de curs  
 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Florinela Floria 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare V 
2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
52. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 
saptamana 
x 30 de 
ore 

3.2. 
Curs 

- 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

30 3.5. 
Curs 

- 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 20 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  20 
3.8. Total ore pe semestru  30 
3.9. Numărul de credite 2 

 
53. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de •  
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competenţe 
 
54. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
55. Competenţe specifice acumulate  

 
Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• După efectuarea practicii de specialitate studenţii vor trebui să înţeleagă 
activitatea de relaţii publice în toată complexitatea ei şi rolul acesteia la 
nivel de organizaţie.  

 
7.2. Obiectivele specifice • Identificarea metodelor adecvate de documentare şi informare pentru a 

dezvolta un produs de comunicare/ de relaţii publice; 
• Utilizarea metodelor de cercetare studiate pentru explicarea şi 

interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese 
comunicaţionale; 

• Transferul datelor observaţiei în limbajul ştiinţelor informaţiei şi 
comunicării; 

• Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare pentru a elabora 
un produs de comunicare / de relaţii publice. 
 

 
56. Conţinuturi 

 Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Jurnalul activităţilor de practică; (6 ore) 6h 

Documentare, 
dezbatere, observaţie, 

studiu de caz  
Portofoliu tematic 

 
 
 
 

Realizarea unei 
prezentări ppt şi a 

unui portofoliu 
tematic conţinând un 
pliant, un afiş, o carte 
de vizită ca materiale 

de PR 

2. Analiza SWOT a instituţiei (Puncte tari / Puncte 
slabe) ; (6 ore) 

6h 

3. Strategii de îmbunătăţire a imaginii instituţiei unde 
se efectuează practica ; (6 ore) 

6h 

4. Revista presei şi analiza articolelor apărute în presă 
referitoare la instituţia la care s-a efectuat practica ; 
(6 ore) 

6h 

5. Evidenţierea marcatorilor lingvistici care reliefează 
imaginea instituţiei din presa locală; (6 ore) 

6h 

Bibliografie 
1. Cristina Coman, Relaţiile publice: principii şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2004; 
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C2.5. Realizarea de  portofolii cu privire la dimensiunea mediatică a unui act de informare şi/sau comunicare 
profesionalizată 
 
C4. Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice 

 
C4.1. Identificarea conceptelor şi metodelor adecvate dezvoltării unui produs de RP 
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2. Cristina Coman, Relaţiile publice şi mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 2004; 
3. Doug Newsom, Bob Carrell, Redactarea materialelor de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2003; 
4. Bernard Dagenais, Profesia de relaţionist, Editura Polirom, Iaşi, 2005; 
5. Doug Newsom, Judy Vonbeyke Turk, Deon Kruckeberg, Totul despre relaţiile publice, Editura Polirom, Iaşi, 

2004. 
Bibliografie minimală 

1. Cristina Coman, Relaţiile publice: principii şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2004; 
2. Doug Newsom, Judy Vonbeyke Turk, Deon Kruckeberg, Totul despre relaţiile publice, Editura Polirom, Iaşi, 

2004. 
 
 

57. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

CONŢINUTURILE DISCIPLINEI SUNT ÎN CONCORDANŢĂ CU STANDARDELE RNCIS 
 
58. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. -    
10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Raport asupra activităţii de practică Colocviu 
Portofoliu 

50% 
50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Realizarea a 50% din activitatea de practică 
 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ŞI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE  
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

 
 

59. Date despre program 
1.43. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.44. Facultatea Facultatea de Litere 

1.45. Departamentul Departamentul de limba şi literatură română şi ştiinţe ale comunicării 

1.46. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.47. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.48. Programul de 
studii/calificarea 

Comunicare şi relaţii publice 

1.49. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
60. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Discurs mediatic în limba engleză 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Raluca Galiţa 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Raluca Galiţa 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare V 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 
61. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 1 3.3. Seminar 1 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 14 3.6. 
Seminar 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 47 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 

3.7. Total ore studiu individual  47 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 3 

 
62. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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63. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
64. Competenţe specifice acumulate  

 
 
65. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Studenţii să-şi însuşească principalele concepte specifice domeniului, să le 
utilizeze pe acestea şi terminologia de specialitate în situaţii multiple. 

7.2. Obiectivele specifice 1. Să definească conceptele, teoriile, paradigmele şi metodologiile utilizate 
în analiza discursului media. 

2. Să utilizeze tehnicile specifice analizei discursului media. 
3. Să utilizeze corect limba engleză în analiza discursului media 

 
66. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• INTRODUCTION. Language and context. 
Discourse. Media discourse 

2 Prelegere; Prezentare 
PP; curs interactiv 
 

 

• THE DISCOURSE OF ADVERTISING 2 Prelegere; Prezentare 
PP; curs interactiv 
 

 

• PERSUASIVE DEVICES IN ADVERTISING 
DISCOURSE (1) 

2 Prelegere; Prezentare 
PP; curs interactiv 
 

 

• PERSUASIVE DEVICES IN ADVERTISING 
DISCOURSE (2) 

2 Prelegere; Prezentare 
PP; curs interactiv 
 

 

• PERSUASIVE TECHNIQUES IN ADVERTISING 
DISCOURSE 

2 Prelegere; Prezentare 
PP; curs interactiv 
 

 

• ANALYSING ADVERTISEMENTS FROM A 
SEMIOTIC PERSPECTIVE 

2 Prelegere; Prezentare 
PP; curs interactiv 
 

 

• ADVERTISING AND GENDER STEREOTYPES 2 Prelegere; Prezentare  
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Să utilizeze noile tehnologii de informare şi comunicare (NTIC) 
1. Să identifice şi să înţeleagă teoriile cu privire la gestiunea informaţiilor, comunicarea mediatică,  sistemele 
media,  dinamica acestora şi efectele comunicării mediatice 
2. Să utilizeze cunoştinţele de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, 
procese, proiecte etc. asociate domeniului 
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PP; curs interactiv 
 

Bibliografie 
Bell, Allan and Garrett, Peter (eds.), Approaches to Media Discourse, Oxford, Blackwell Publishers Ltd., 
1998/1999/2000/2001/2003. 
Coleman, Stephen and Ross, Karen, The Media and the Public, Wiley-Blackwell, 2010. 
Galiţa, Raluca, Analysing Media Discourse, Editura Alma Mater, Bacău, 2014. 
Fairclough, Norman, Media Discourse, London, Arnold, 1995. 
Fiske, John, Introduction to Communication Studies (2nd Edition), Routledge, 1990. 
Macdonald, Myra, Exploring Media Discourse, London, Arnold, 2003. 
Machin, David and Van Leeuwen, Theo, Global Media Discourse, Routledge, 2007. 
Macrury, Iain, Advertising, London, New York, Routledge, 2009. 
Matheson, Donald, Media Discourses. Analysing Media Texts, Open University Press, 2005. 
O’Keeffe, Anne, Investigating Media Discourse, Abingdon, Oxon, Routledge, 2006. 
Rayner, Philip, Wall, Peter and Kruger, Stephen, Media Studies: the Essential Resource, London, New York, 
Routledge, 2004. 
Richardson, John E., Analysing Newspapers. An Approach from Critical Discourse Analysis, Hampshire, New York, 
Palgrave Macmillan, 2007. 
Sanchez Macarro, Antonia (ed.), Windows on the World: Media Discourse in English, Universitat de Valencia, 2002.  
Scollon, Ron and Scollon, Suzie Wong, Discourses in Place. Language in the material world, London, New York, 
Routledge, 2003. 
Smith, Ken; Moriarty, Sandra; Barbatsis, Gretchen; Kenney, Keith (eds.), Handbook of Visual Communication, New 
Jersey, London, LEA, 2005. 
Talbot, Mary, Media Discourse. Representation and Interaction, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2007.  
Vela, Nanette Mercedes, The Portrayal of Gender in Print Advertisements, PhD thesis, 2003. 
Woods, Nicola, Describing Discourse. A Practical Guide to Discourse Analysis, London, Hodder Arnold, 2006. 
Bibliografie minimală 
Galiţa, Raluca, Analysing Media Discourse, Editura Alma Mater, Bacău, 2014. 
Fairclough, Norman, Media Discourse, London, Arnold, 1995. 
Woods, Nicola, Describing Discourse. A Practical Guide to Discourse Analysis, London, Hodder Arnold, 2006. 
 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Presenting a collage of the different ways students see 

media 
2 prezentări  

• Analysing advertisements 2 prezentări  
• Analysing persuasive devices in advertisements (1) 2 prezentări  
• Analysing persuasive devices in advertisements (2) 2 prezentări  
• Analysing persuasive techniques in advertisements 2 prezentări  
• Analysing advertisements from a semiotic perspective 2 prezentări  
• Analysing gender stereotypes in advertisements 2 prezentări  
Bibliografie 
Bell, Allan and Garrett, Peter (eds.), Approaches to Media Discourse, Oxford, Blackwell Publishers Ltd., 
1998/1999/2000/2001/2003. 
Coleman, Stephen and Ross, Karen, The Media and the Public, Wiley-Blackwell, 2010. 
Galiţa, Raluca, Analysing Media Discourse, Editura Alma Mater, Bacău, 2014. 
Fairclough, Norman, Media Discourse, London, Arnold, 1995. 
Fiske, John, Introduction to Communication Studies (2nd Edition), Routledge, 1990. 
Macdonald, Myra, Exploring Media Discourse, London, Arnold, 2003. 
Machin, David and Van Leeuwen, Theo, Global Media Discourse, Routledge, 2007. 
Macrury, Iain, Advertising, London, New York, Routledge, 2009. 
Matheson, Donald, Media Discourses. Analysing Media Texts, Open University Press, 2005. 
O’Keeffe, Anne, Investigating Media Discourse, Abingdon, Oxon, Routledge, 2006. 
Rayner, Philip, Wall, Peter and Kruger, Stephen, Media Studies: the Essential Resource, London, New York, 
Routledge, 2004. 
Richardson, John E., Analysing Newspapers. An Approach from Critical Discourse Analysis, Hampshire, New York, 
Palgrave Macmillan, 2007. 
Sanchez Macarro, Antonia (ed.), Windows on the World: Media Discourse in English, Universitat de Valencia, 2002.  
Scollon, Ron and Scollon, Suzie Wong, Discourses in Place. Language in the material world, London, New York, 
Routledge, 2003. 
Smith, Ken; Moriarty, Sandra; Barbatsis, Gretchen; Kenney, Keith (eds.), Handbook of Visual Communication, New 
Jersey, London, LEA, 2005. 
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Talbot, Mary, Media Discourse. Representation and Interaction, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2007.  
Vela, Nanette Mercedes, The Portrayal of Gender in Print Advertisements, PhD thesis, 2003. 
Woods, Nicola, Describing Discourse. A Practical Guide to Discourse Analysis, London, Hodder Arnold, 2006. 
Bibliografie minimală 
Galiţa, Raluca, Analysing Media Discourse, Editura Alma Mater, Bacău, 2014. 
Fairclough, Norman, Media Discourse, London, Arnold, 1995. 
Woods, Nicola, Describing Discourse. A Practical Guide to Discourse Analysis, London, Hodder Arnold, 2006. 
 

67. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS. 
 
68. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 
- dovedirea însuşirii terminologiei specifice  
- corectitudinea exprimării în limba engleză 

- evaluare orală 40% 

10.5. Seminar 
- corectitudinea exprimării în limba 

engleză 
- originalitatea temelor prezentate 

- evaluare orală 60% 

10.6. Standard minim de performanţă 
- înţelegerea terminologiei specifice şi punerea ei în aplicare la un nivel minim 
- abilitatea de a realiza o analiză minimală a unui discurs mediatic 
- minim trei teme de seminar prezentate 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ŞI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE  
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
69. Date despre program 

1.50. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.51. Facultatea Facultatea de Litere 

1.52. Departamentul Departamentul de limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării 

1.53. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.54. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.55. Programul de 
studii/calificarea 

Comunicare şi relaţii publice 

1.56. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
70. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Discurs mediatic în franceză 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare V 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 
71. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 1 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 14 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 47 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 23 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  47 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 3 

 
72. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Limba franceză 

4.2. de 
competenţe 

•  

 
73. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
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5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenţii vor avea un comportament care să contribuie la buna desfăşurare a orelor 
de curs 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului 

• Tema va fi predată în ultima oră de seminar, nerespectarea acestui termen implicând 
o depunctare cu 2 puncte  

 
74. Competenţe specifice acumulate  

 
 
75. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Identificarea şi înţelegerea teoriilor cu privire la gestiunea informaţiilor, 
comunicarea mediatică,  sistemele media, dinamica acestora şi la efectele 
comunicării mediatice în limba franceză 

7.2. Obiectivele specifice • Îmbogăţirea cunoştinţelor de limba franceză prin însuşirea de cuvinte şi 
expresii noi;  

• Folosirea corectă a acestor cuvinte şi expresii în diverse contexte de 
comunicare;  

• Descoperirea specificului publicaţiilor din presa franceză. 
 
76. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• La communication « dirigée » au service des pouvoirs 

politique et économique 
2 ore prelegerea  

• La presse et le profit  2 ore prelegerea  
• La presse et la logique capitaliste  2 ore prelegerea  
• L’écriture journalistique  2 ore prelegerea  
• Les fonctions de la presse  2 ore prelegerea  
• La mise en page d’un article de presse. La mise en forme 

de l’information  
2 ore prelegerea  

• Journaliste/publiciste/communicateur  2 ore prelegerea  
Bibliografie 

• Albert, Pierre, La presse française, La Documentation française, Paris, 2008 
• Bourgelin, O., La communication de masse, Denoël, Paris, 1970 
• Brune, François, De l’idéologie, aujourd’hui. Analyses, parfois désobligeantes, du «discours» médiatico-

publicitaire, Paris, Parangon, 2003 
• Cayrol, R., La presse écrite et audio-visuelle, P.U.F., Paris, 1973 
• Charaudeau, Patrick, Langage et Discours, Hachette, Paris, 1983 
• Charaudeau, Patrick, Maingueneau, Dominique (sous la direction de), Dictionnaire d’analyse du discours, 
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• Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC) 
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Éditions du Seuil, Paris, 2002 
• Esquenazi, Jean-Pierre, L’écriture de l’actualité. Pour une sociologie du discours médiatique, Presses 

Universitaires de Grenoble, 2002 
• La Borderie, René, Éducation à l’image et aux médias, Paris, Nathan, 1997 
• Maingueneau, Dominique, Analyser les textes de communication, Nathan/HER, Paris, 2000 
• Paillet, M., Le journalisme, Denoël, Paris, 1974 

Bibliografie minimală 
• Albert, Pierre, La presse française, La Documentation française, Paris, 2008 
• Bourgelin, O., La communication de masse, Denoël, Paris, 1970 

 
Seminar  Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Les petites annonces 2 ore Exemplificarea, 

exerciţiul 
 

• La chronique 2 ore Exemplificarea, 
exerciţiul 

 

• Le courrier 2 ore Exemplificarea, 
exerciţiul 

 

• Le critique 2 ore Exemplificarea, 
exerciţiul 

 

• L’éditorial 2 ore Exemplificarea, 
exerciţiul 

 

• L’événement 2 ore Exemplificarea, 
exerciţiul 

 

• Les faits divers  Exemplificarea, 
exerciţiul 

 

Bibliografie 
• Albert, Pierre, La presse française, La Documentation française, Paris, 2008 
• Bourgelin, O., La communication de masse, Denoël, Paris, 1970 
• Charaudeau, Patrick, Maingueneau, Dominique (sous la direction de), Dictionnaire d’analyse du discours, 

Éditions du Seuil, Paris, 2002 
• Esquenazi, Jean-Pierre, L’écriture de l’actualité. Pour une sociologie du discours médiatique, Presses 

Universitaires de Grenoble, 2002 
• La Borderie, René, Éducation à l’image et aux médias, Paris, Nathan, 1997 
• Maingueneau, Dominique, Analyser les textes de communication, Nathan/HER, Paris, 2000 
• Paillet, M., Le journalisme, Denoël, Paris, 1974 

Bibliografie minimală 
• Albert, Pierre, La presse française, La Documentation française, Paris, 2008 
• Maingueneau, Dominique, Analyser les textes de communication, Nathan/HER, Paris, 2000 

 
77. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS 
 
78. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 
- coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea; 
- capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate 

Colocviul 50% 

10.5. Seminar 

- capacitatea de aplicare în practică, în 
contexte diferite, a cunoştinţelor învăţate; 
- capacitatea de analiză, de interpretare 
personală, originalitatea, creativitatea 

Prezentarea orală 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Participare activă la cel puţin 3 cursuri 
• Răspunsuri corecte la cel puţin două întrebări la verificarea finală 
• Înţelegerea articolelor din presa franceză 
• Realizarea temei la nivel de nota 5 
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Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ŞI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE  
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
79. Date despre program 

1.57. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.58. Facultatea Facultatea de Litere 

1.59. Departamentul Departamentul de limba şi literatură română şi ştiinţe ale comunicării 

1.60. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.61. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.62. Programul de 
studii/calificarea 

Comunicare şi relaţii publice 

1.63. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
80. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Sociologia opiniei  publice 

2.2. Titularul activităţilor de curs lect. univ.dr. Monica Pătruţ 

2.3. Titularul activităţilor de seminar lect. univ.dr. Monica Pătruţ 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare C 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
81. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. 
Curs 

1 3.3. Seminar 1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul 
de învăţământ 

28 3.5. 
Curs 

14 3.6. Seminar 14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 38 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): 0 
 
3.7. Total ore studiu individual  38 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 3 

 
82. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 
4.2. de competenţe - 

 
83. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului - 
5.2. de desfăşurare a seminarului  - 
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84. Competenţe specifice acumulate  

 
85. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Formarea perspectivei sociologice de analiză a opiniei publice. 
 

7.2. Obiectivele specifice �  să prezinte cercetările de referinţă având ca obiect de studiu opinia publică ; 
�  să analizeze modul de formare a opiniei publice ; 
�  să dobândească abilităţii de analiză a sondajelor de opinie vizând problemele 

sociale din România ; 
�  să utilizeze  metodele sociologice în cercetarea opiniilor diferitelor categorii 

de populaţie faţă de problemele sociale; 
�  să-şi dezvolte spiritul civic prin semnalarea inechităţilor sociale şi prin 

denunţarea încercărilor de manipulare a opiniei publice. 

 
86. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Obs 

Prezentarea opiniei publice ca fenomen social complex. Evoluţia opiniei 
publice ca obiect de interes ştiinţific. Funcţiile opiniei publice. 
Stratificarea opiniei publice.Factorii care contribuie la formarea 
curentelor de opinie (morfologici, macrosociali şi microsociali) 

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

Relaţia dintre opinia publică şi sistemele politice în societăţile 
democratice .Procesul politicii de opinie şi democraţia. Modelele relaţiei 
dintre opinia publică şi politică. Rolul opiniei publice în sistemul politic. 
Opinia publică şi societatea civilă. Definirea societăţii civile 
(Tocqueville). Tipuri de publicuri/audienţe; participarea politică; rolul 
societăţii civile în democraţia americană. 

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

Cercetarea ştiinţifică a opiniei publice. Sondajele de opinie, rolul şi 
evoluţia lor. Tehnici de anchetă. Obiectivele principale în organizarea 
unui sondaj de opinie.Mărimea şi selecţia eşantionului, construcţia 
chestionarului şi pretestarea, sondajele de opinie prin poştă şi telefon,    
procesarea şi analiza datelor 

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

Zvonurile ca forme de exprimare a opiniilor  2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

 Stereotipurile. Stereotipul ca mijloc de apărare, manifestarea şi efectele 
stereotipurilor, moduri de depistare a stereotipurilor  

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

Persuasiune, publicitate, propagandă, manipulare. Studii de caz 
(România,1990- 2010 ) 

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

“Vocea poporului” şi problemele societăţii româneşti actuale (corupţie, 
violenţă, criză economică, sănătate, educaţie). Studii de caz.   

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz 

 

Bibliografie 
1. Almond, Gabriel, Verba, Sidney, Cultura civică. Atitudini politice şi democraţie în cinci naţiuni , Editura Du Style, 
Bucureşti, 1996. 
2. Bernays, Edward L., Cristalizarea opiniei publice, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003 
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-Definirea principalelor concepte specifice domeniului şi  utilizarea lor în diferite situaţii specifice 
procesului comunicării de masă ; 
-Aplicarea principiilor deontologice şi a normelor etice care stau la baza proiectării şi funcţionării 
procesului de cercetare a opiniei publice; 
-Elaboarea unor proiecte de cercetare/ intervenţie în domeniul comunicării publice; 
-Tratarea comunicării şi a publicului / audienţei din perspectiva unor parametri specifici domeniului. 
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-Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa mutidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice; 
-Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi a adaptării la cerinţele pieţii muncii 
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3.Chelcea, Septimiu, Sociologia opiniei publice, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Bucureşti 2000 
4. Kapferer, Jean-Noel, Zvonurile, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006 
5. King, Gary, Keohane, Robert, Verba, Sydney, Fundamentele cercetării sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2000 
6. Lippmann, Walter, Opinia publică, Comunicare.ro, Bucureşti, 2009 
7. Noelle-Neumann, Elisabeth, Spirala tăcerii. Opinia publică - învelişul nostru social, Editura Editura Comunicare.ro, 
Bucureşti, 2004 
8. McQuail, Denis, Windahl, Sven,  Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă, Comunicare.ro, 
Bucureşti, 2010 
9. Tocqueville, Alexis de, Despre democraţie în America, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995 
10.Stancigelu,Stefan, Logica manipularii. 33 de tehnici de manipulare politică romanească, Editura CH Back, 
Bucureşti, 2010 
Bibliografie minimală 
1. Kapferer, Jean-Noel, Zvonurile, Editura Humanitas, Bucureşti, 20062.  
2. Lippmann, Walter, Opinia publică, Comunicare.ro, Bucureşti, 2009 
3. Noelle-Neumann, Elisabeth, Spirala tăcerii. Opinia publică - învelişul nostru social, Editura Editura Comunicare.ro, 
Bucureşti, 2004 
 
Aplicaţii (Seminar) Nr. 

ore 
Metode de predare Obs 

Din istoricul cunoaşterii opiniei publice 2 Studiul de caz, dezbaterea  
Modelul tridimensional al opiniei publice: dimensiunea psihologică  2 Studiul de caz, dezbaterea  
Modelul tridimensional al opiniei publice: dimensiunea 
psihosociologică 

2 Studiul de caz, dezbaterea  

Modelul tridimensional al opiniei publice: dimensiunea sociologică 2 Studiul de caz, dezbaterea  
Construirea opiniei publice: rolul mass-media  2 Studiul de caz, dezbaterea  
Preluarea în mass-media a rezultatelor din sondajele de opinie publică 2 Studiul de caz, dezbaterea  
Valoarea şi limitele sondajelor de opinie publică       2 Studiul de caz, dezbaterea  
Bibliografie 
1. Bernays, Edward L., Cristalizarea opiniei publice, Comunicare.ro, Bucureşti, 2003 
2. Chelcea, Septimiu, Opinia publică. Gândesc masele despre ce şi cum vor elitele? Bucureşti: Editura Economică, 
2002 
3. Chelcea, Septimiu, Opinia publică. Strategii de persuasiune şi manipulare. Bucureşti: Editura Economică, 2006 
4. King, Gary, Keohane, Robert, Verba, Sydney, Fundamentele cercetării sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2000 
5. Pailliart (ed.). Spaţiul  public şi comunicarea, Iaşi: Editura Polirom 
6. Novak, Andrei,  Sondajul de opinie. Bucureşti: Editura Oscar Print, 1998 
7. McQuail, Denis, Windahl, Sven,  Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă, Comunicare.ro, 
Bucureşti, 2010 
Bibliografie minimală 
1.Chelcea, Septimiu, Opinia publică. Gândesc masele despre ce şi cum vor elitele? Bucureşti: Editura Economică, 2002 
2. Chelcea, Septimiu, Opinia publică. Strategii de persuasiune şi manipulare. Bucureşti: Editura Economică, 2006 
 
 

87. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS 
 

88. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Evaluarea cunoştinţelor acumulate Examen scris 60% 

10.5. Seminar Evaluare răspunsuri, aplicaţii  Realizarea temei primite 40% 
10.6. Standard minim de performanţă 
- să dovedească însuşirea noţiunilor de bază din materia parcursă ; 
- să realizeze cel puţin o intervenţie la aplicaţiile care se fac în timpul seminariilor. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015 lect. univ. dr. Monica Pătruţ lect. univ. dr. Monica Pătruţ 
   
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
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28.09.2015                 Lect.univ.dr. Luminiţa Drugă 
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015                  Conf. univ. dr. Simina Mastacan 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
89. Date despre program 

1.64. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.65. Facultatea Facultatea de Litere 

1.66. Departamentul Departamentul de limba şi literatură română şi ştiinţe ale comunicării 

1.67. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.68. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.69. Programul de 
studii/calificarea 

Comunicare şi relaţii publice 

1.70. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
90. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Educatie fizica  

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Ciuntea Mihai Lucian 

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare Verificare 
2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
91. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs  3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

14 3.5. Curs  3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 11 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  11 
3.8. Total ore pe semestru  14 
3.9. Numărul de credite 1 

 
92. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

 
93. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului •  
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5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Pe baza demonstraţiei şi a explicaţiei cadrului didactic, studenţii exersează şi 
pun în aplicare toate indicaţiile primite de la profesor pentru o exersare cât 
mai corectă a elementelor 

 
94. Competenţe specifice acumulate  

 
95. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării 
competenţelor profesionale la dinamica contextului social, şi la nivelul 
funcţionalităţii organismului  

• Formarea capacităţii de practicare independentă a exerciţiilor fizice 
7.2. Obiectivele specifice • Menţinerea şi întărirea sănătăţii şi călirea organismului; 

• Dezvoltarea fizică armonioasă a organismului; 
• Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor psiho-

motrice (forţă, viteză, rezistenţă, îndemânare); 
• Formarea obişnuinţei de practicare independentă şi sistematică a exerciţiului 

fizic.  
•  

 
96. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
•     
Bibliografie 
•  
Bibliografie minimală 
•  
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Menţinerea şi întărirea sănătăţii, călirea organismului şi 

dezvoltare fizică armonioasă a organismului cu ajutorul 
practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, 
volei) şi a exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în 
aer liber  

2. Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a 
aptitudinilor psiho-motrice prin intermediul practicării 
jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei) şi a 
exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber 

3. Organizarea, conducerea şi arbitrarea unei competiţii 

6 ore 
 
 
 
 
 
 
4 ore 
 
 

Metode de lucru în 
grup, individual şi 
frontal, ateliere de 
lucru. 

Este obligatoriu ca la 
lucrările practice, 
studenţii să participe 
activ. 
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Abilitatea de sintetizare a cunoştinţelor complexe din cadrul diferitelor ştiinţe în relaţie cu capacitatea funcţională, 
fizică şi motrică necesare practicării activităţilor sportive; 
 
Abilitatea de angajare a elevilor/ indivizilor/ grupurilor/ organizaţiilor/ comunităţilor în promovarea şi practicarea 
activităţilor sportive în scopul practicării sportului în timpul liber, prin programe specifice; 
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Aplicarea strategiilor de perseverenta, rigurozitate, eficienta si responsabilitate in munca, punctualitate si 
asumarea raspunderii pentru rezultatele activitatii personale, creativitate, bun simt, gandire analitica si critica, 
rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala in 
domeniul alimentar. 
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sportive organizate în timpul liber.  
 
 
 
 
4 ore 

Bibliografie 

1. Acsinte A. ,  Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 
2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu teme din fotbal în 

învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009; 
3. Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura Alma Mater, Bacău, 2004; 
4. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului, Editura Pim, Iaşi, 2008; 
5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- o alternativă pentru un nou stil de viaţă al adolescentelor, Ed. Pim, Iaşi 

2008; 
6. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- strategii pentru optimizarea fitnessului, Ed. Pim, Iaşi 2008; 
7. Pavel Silviu-Ioan, Caiet de lucrări practice la facultăţile neprofil, Alma Mater , Bacău, 2007; 

• Şufaru C., Handbal III, Editura Pim, Iaşi, 2006. 
Bibliografie minimală 
 

97. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS 
 
98. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs    

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Participare activă 
Însuşirea şi înţelegerea importanţei 
practicării exerciţiilor fizice asupra 
organismului; 
Practicarea independentă a exerciţiului fizic 
în activităţile de timp liber şi recreative. 

Prezenţă activă. 
 
Participare activă, 
benevolă şi conştientă la 
toate activităţile 

50% 
 

 
 
       50% 

10.6. Standard minim de performanţă - admis 

•  

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
 

 


