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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) 

 
 

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 Tehnici de argumentare 

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 II 2.6. Tipul de evaluare E 

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 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

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

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 94 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 38 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  94 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 6 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
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/laboratorului/proiectului 

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

 
6. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Iniţierea studenţilor în analiza critică a discursului şi textului 
argumentativ, în clarificarea noţiunilor şi problemelor referitoare la 
diversele structuri, strategii şi tehnici de argumentare 

7.2. Obiectivele specifice • Însuşirea problematicii disciplinei, înţelegerea argumentării ca tip 
distinct de comunicare, discurs, raţionare, cunoaştere şi acţiune; 

• Deprinderea studenţilor de a evalua critic argumentările, de a descoperi 
diferitele capcane şi abuzuri legate de folosirea lor; 

• Implicarea studenţilor în variate contexte argumentative în calitate de 
argumentator, interlocutor sau opozant; 

• Formarea competenţei de argumentare, utilizarea eficientă a argumentării 
pentru a convinge sau a persuada, decodificarea argumentărilor agresive 
şi manipulatorii. 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Revirimentul retoricii în societatea contemporană 2 ore prelegerea  
• Argumentare şi interacţiune discursivă 2 ore prelegerea  
• Relaţia ethos – logos – pathos 2 ore prelegerea  
• Elementele retoricii sistemului antice 2 ore prelegerea  
• Genurile retorice ale discursului 2 ore prelegerea  
• Orientări moderne în retorică şi argumentare 2 ore prelegerea  
• Neoretorica. Premisele şi cadrul argumentării 2 ore prelegerea  
• Neoretorica. Tipuri de argumente 2 ore prelegerea  
• Logica naturală 2 ore prelegerea  
• Pragmatica argumentării 2 ore prelegerea  
• Retorică, eficienţă şi tehnici de comunicare 2 ore prelegerea  
• Eficientizarea comunicării orale şi scrise 2 ore prelegerea  
• Instrumente pentru analiza simbolurilor persuasive 2 ore prelegerea  
• Erori de argumentare 2 ore prelegerea  
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• Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii 
publice 

• Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de 
comunicare 
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• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini 
pe paliere ierarhice 
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Bibliografie 
• ADAM, Jean-Michel, BONHOMME, Marc, Argumentarea publicitară, Institutul European, Iaşi, 2005. 
• BRETON, Philippe, Manipularea cuvântului, Institutul European, Iaşi, 2006. 
• DAVID, George, Tehnici de relaţii publice. Comunicarea cu mass-media, Polirom, Iaşi, 2008. 
• GREEN, Andy, Comunicarea eficientă în relaţiile publice. Crearea mesajelor şi relaţiile sociale, Polirom, 

Iaşi, 2009.  
• LARSON, Charles U., Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate, Polirom, Iaşi, 2003. 
• NEWSOM, Doug, CARRELL, Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Polirom, Iaşi, 2004. 
• PERELMAN, Chaïm, OLBRECHTS-TYTECA, Lucie, Tratat de argumentare. Noua retorică, Editura 

Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 2012. 
• ROVENŢA-FRUMUŞANI, Daniela, Argumentarea; modele şi strategii, Editura „ALL”, Bucureşti, 2000.  
• RYBACKY, Karyn C., RYBACKY, Donald J., O introducere în arta argumentării. Pledarea şi respingerea 

argumentelor, Polirom, Iaşi, 2004. 
• SĂLĂVĂSTRU, Constantin, Teoria şi practica argumentării , Editura „Polirom”, Iaşi, 2003. 

Bibliografie minimală 
• PERELMAN, Chaïm, OLBRECHTS-TYTECA, Lucie, Tratat de argumentare. Noua retorică, Editura 

Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Iaşi, 2012 
• ROVENŢA-FRUMUŞANI, Daniela, Argumentarea; modele şi strategii, Editura „ALL”, Bucureşti, 2000.  
• SĂLĂVĂSTRU, Constantin, Teoria şi practica argumentării , Editura „Polirom”, Iaşi, 2003. 

 
 
Seminar  Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• Cooperarea argumentativă. Prezentarea unei teze 
cu argumente pro şi contra, fără a intra într-o 
dispută   

4 ore Dezbaterea, exerciţiul  

• Argumentarea orală. Dezbaterea, discuţia, 
conferinţa, mitingul 

4 ore Dezbaterea, exerciţiul  

• Condiţiile de reuşită ale argumentării. Condiţiile 
de recunoaştere. Condiţiile de corectitudine 

4 ore Dezbaterea, exerciţiul  

• Proceduri privind organizarea argumentării. 
Stadiile şi fazele procedurii argumentative 

4 ore Dezbaterea, exerciţiul  

• Scheme argumentative. Argumentarea formală, 
argumentarea informală, argumentarea camuflată, 
argumentarea în lanţ, argumentarea liberă 

4 ore Dezbaterea, exerciţiul  

• Tehnici de convingere fără a recurge la manipulare 4 ore Dezbaterea, exerciţiul  
• Argumentarea în situaţii dificile 4 ore Dezbaterea, exerciţiul  

Bibliografie  
• ADAM, Jean-Michel, BONHOMME, Marc, Argumentarea publicitară, Institutul European, Iaşi, 2005. 
• BRETON, Philippe, Convinge fără să manipulezi, Institutul European, Iaşi, 2009. 
• DAVID, George, Tehnici de relaţii publice. Comunicarea cu mass-media, Polirom, Iaşi, 2008. 
• GREEN, Andy, Comunicarea eficientă în relaţiile publice. Crearea mesajelor şi relaţiile sociale, Polirom, 

Iaşi, 2009.  
• LARSON, Charles U., Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate, Polirom, Iaşi, 2003. 
• LO CASCIO, Vicenzo, Gramatica argumentării. Strategii şi structuri, Editura „Meteora Press”, Bucureşti 

2002. 
• MARGA, Andrei, Argumentarea, Cluj-Napoca, EFSE, 2006. 
• MEYER, Michel, Principia rhetorica. Teoria generală a argumentării , Editura Universităţii „Al. I. 

Cuza”, Iaşi, 2008/2010. 
• NEWSOM, Doug, CARRELL, Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Polirom, Iaşi, 2004. 
• QUINTILIAN , Arta oratorică, Bucureşti, Minerva, 1974. 

Bibliografie minimală 
• BRETON, Philippe, Convinge fără să manipulezi, Institutul European, Iaşi, 2009. 
• LARSON, Charles U., Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate, Polirom, Iaşi, 2003. 
• LO CASCIO, Vicenzo, Gramatica argumentării. Strategii şi structuri, Editura „Meteora Press”, Bucureşti 

2002. 
 

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 
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10. Evaluare 

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

10.4. Curs 

- completitudinea şi corectitudinea 
cunoştinţelor; 

- coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea, 
forţa de argumentare; 

- capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate  

Examen 
 

50% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

- 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 

• Predarea temei de seminar  
• Tratarea a cel puţin unui subiect la examenul final 

 
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) 
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 Relaţii publice sectoriale 

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 II 2.6. Tipul de evaluare E 

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 

 
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: 83 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 5 

 
14. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Introducere în relaţii publice, Introducere în publicitate, Strategii de relaţii publice 

4.2. de 
competenţe 

•  

 
15. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenţii vor avea un comportament care să contribuie la buna desfăşurare a 
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orelor de curs 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Tema şi proiectul vor fi predate în ultima oră de seminar, nerespectarea 
acestui termen implicând o depunctare cu 2 puncte 

 
16. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Înţelegerea particularităţilor strategiilor de RP, în funcţie de sectoarele de 
activitate 

7.2. Obiectivele specifice • Înţelegerea activităţii de relaţii publice în toată complexitatea ei şi a 
rolului acesteia la nivel de organizaţie 

• Cunoaşterea aspectelor esenţiale referitoare la relaţiile publice sectoriale 
• Însuşirea normelor etice aferente relaţiilor publice sectoriale 

 
18. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Comunicarea de marketing. Rolul marketingului în 
organizaţii. Aportul relaţiilor publice în mixul de marketing. 
Canale de comunicare de marketing 

4 ore Prelegerea   

Comunicarea internă. Instrumente de comunicare. 
Feedbackul şi unităţile de măsură ale succesului 

4 ore Prelegerea   

Relaţiile publice financiare. Fuziuni şi achiziţii. Relaţiile 
publice corporatiste 

4 ore Prelegerea   

Relaţiile publice de tip B2B. Planul de acţiune. Riscuri 
potenţiale 

4 ore Prelegerea   

Relaţiile publice în sectorul voluntariatului. Clasificarea 
instituţiilor caritabile 

4 ore Prelegerea   

Relaţiile publice în sectorul serviciilor. Hi-tech, servicii 
financiare, agrement/călătorii, servicii specializate, mass-
media 

4 ore Prelegerea   

Responsabilitatea socială 4 ore Prelegerea   
Bibliografie  

• Cismaru, Diana Maria, Comunicarea internă în organizaţii , Editura Tritonic, Bucureşti, 2008 
• Coman, Cristina, Relaţiile publice şi mass-media, Polirom, Iaşi, 2004  
• Cutlip, Scott M., Center, Allen H., Broom, Glen M., Relaţii publice eficiente, ediţia a 9-a, Comunicare.ro, 

Bucureşti, 2010 
• David, George, Tehnici de relaţii publice. Comunicarea cu mass-media, Polirom, Iaşi, 2008 
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• Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul 
ştiinţelor comunicării 

• Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii 
publice 
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• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa mutidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice 
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• Green, Andy, Comunicarea eficientă în relaţiile publice. Crearea mesajelor şi relaţiile sociale, Polirom, Iaşi, 
2009. 

• Gregory, Anne (coord.), Relaţiile publice în practică, Editura All Beck, Bucureşti, 2005 
• Libaert, Thierry, Planul de comunicare, Polirom, Iaşi, 2009 
• Mucchielli, Alex, Comunicarea în instituţii şi organizaţii , Editura Polirom, Iaşi, 2008 
• Newsom, Doug, VanSlyke Turk, Judy, Kruckeberg, Dean, Totul despre relaţiile publice, Polirom, Iaşi, 2003 
• Wilcox, Dennis L., Cameron, Glen T., Ault, Phillip H., Agee, Warren K., Relaţii publice. Strategii şi tactici, 

Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2009 
Bibliografie minimală 

• Cutlip, Scott M., Center, Allen H., Broom, Glen M., Relaţii publice eficiente, ediţia a 9-a, Comunicare.ro, 
Bucureşti, 2010 

• Gregory, Anne (coord.), Relaţiile publice în practică, Editura All Beck, Bucureşti, 2005 
• Wilcox, Dennis L., Cameron, Glen T., Ault, Phillip H., Agee, Warren K., Relaţii publice. Strategii şi tactici, 

Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2009 
 
Seminar  Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Impactul relaţiilor publice asupra efortului de marketing. 
Planul de comunicare de marketing 

2 ore Studiul de caz  

Cele mai bune practici în comunicare 2 ore Studiul de caz  
Regulile care guvernează relaţiile publice financiare. 
Exemple de programe financiare 

2 ore Studiul de caz  

Campanii de tip B2B 2 ore Studiul de caz  
Reguli importante pentru activitatea de relaţii publice din 
domeniul carităţii 

2 ore Studiul de caz  

Comunicarea mărcilor de servicii 2 ore Studiul de caz  
Responsabilitatea companiei: o problemă de afaceri 2 ore Studiul de caz  
Bibliografie 

• Borţun, Dumitru (coord.), Responsabilitatea socială corporativă. De la relaţiile publice la dezvoltarea 
durabilă, Tritonic, Bucureşti, 2012 

• Bryson, John M., Planificarea strategică pentru organizaţiile publice și non-profit, Ed. ARC, Bucureşti, 2002; 
• Cutlip, Scott M., Center, Allen H., Broom, Glen M., Relaţii publice eficiente, ediţia a 9-a, Comunicare.ro, 

Bucureşti, 2010 
• Gregory, Anne (coord.), Relaţiile publice în practică, Editura All Beck, Bucureşti, 2005 
• Newsom, Doug, VanSlyke Turk, Judy, Kruckeberg, Dean, Totul despre relaţiile publice, Polirom, Iaşi, 2003 
• Oliver, Sandra, Strategii de relaţii publice, Polirom, Iaşi, 2009 
• Rogojinaru, Adela, Relaţii Publice. Fundamente interdisciplinare, Tritonic, Bucureşti, 2010 
• Wilcox, Dennis L., Cameron, Glen T., Ault, Phillip H., Agee, Warren K., Relaţii publice. Strategii şi tactici, 

Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2009 
Bibliografie minimală 

• Bryson, John M., Planificarea strategică pentru organizaţiile publice și non-profit, Ed. ARC, Bucureşti, 2002; 
• Cutlip, Scott M., Center, Allen H., Broom, Glen M., Relaţii publice eficiente, ediţia a 9-a, Comunicare.ro, 

Bucureşti, 2010 
• Rogojinaru, Adela, Relaţii Publice. Fundamente interdisciplinare, Tritonic, Bucureşti, 2010 

 
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 

- completitudinea şi corectitudinea 
cunoştinţelor; 

- coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea; 

- capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate 

Examenul  50% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

- capacitatea de aplicare în practică, în 
contexte diferite, a cunoştinţelor învăţate; 

Prezentarea orală 50% 
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- capacitatea de analiză, de interpretare 
personală, originalitatea, creativitatea 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Predarea temei de seminar şi a proiectului final 
• Rezolvarea a minimum un subiect la examen la nivel mediu 

 
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) 
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 literatura 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 Tehnici de colectare a informaţiilor 

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 II 2.6. Tipul de evaluare ES 
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 2 3.2. Curs - 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

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

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 22 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  22 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 2 

 
24. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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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  

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

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

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; 
• Realizarea de portofolii cu privire la dimensiunea mediatică a unui act de 

informare;  
• Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare pentru a elabora un 

produs de comunicare / de relaţii publice. 
 

 
27. Conţinuturi 

 Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Eveniment, informare, informaţie 2h Prelegere, prezentări 

PowerPoint, 
problematizare, 

dezbatere 
Portofoliu tematic 

 
 
 
 

 

 

2. Categorii de surse de informare: surse directe, surse 
indirecte 

2h 

3. Metode şi tehnici cantitative de colectare a informaţiei 2h 
4. Metode şi tehnici calitative de colectare a informaţiei 2h 
5. Informarea pentru realizarea de materiale de comunicare 
pentru categorii de public specifice 

2h 

6. Informarea pentru realizarea de materiale de comunicare 
pentru scopuri specifice 

2h 

7. Elemente de metodologie a cercetării ştiinţifice 2h 
Bibliografie 
Coman, Mihai, Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare, vol. I (1999), vol. II (2006), Polirom, Iaşi 
David,  George, Tehnici de relaţii publice – comunicarea cu mass-media, Iaşi, Polirom, 2008 
Guţu Dorina, New Media, Editura Tritonic, Bucureşti, 2007 
Maxim Cornelia, Comunicarea online-provocări şi oportunităţi. Instrumente Office pentru mediul de comunicare, 
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• Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC) 
• Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice 
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• Utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea şi comunicarea profesionalizată a diverselor produse de 
informare, cu respectarea dreptului publicului de a fi informat corect 

• Realizarea de  portofolii cu privire la dimensiunea mediatică a unui act de informare şi/sau 
comunicare profesionalizată 

• Identificarea conceptelor şi metodelor adecvate dezvoltării unui produs de RP 
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Bucureşti, Editura comunicare.ro, 2009 
Marinescu, Valentina, Cercetarea în comunicare. Metode şi tehnici, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009 
Mucchielli, Alex, Arta de a comunica, Polirom, Iaşi, 2005 
Newsom, Doug, Carrell, Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Iaşi, Polirom, 2004 
Silverman, David, Interpretarea datelor calitative. Metode de analiză a comunicării, textului şi interacţiunii, Polirom, 
Iaşi, 2004 
Şerbănescu, Andra, Cum se scrie un text, Polirom, Iaşi, 2001 
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 

 
 

28. 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 
 
29. 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: realizarea de 
materiale de PR utilizând tehnici de 
colectare a informaţiilor specifice 

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) 
30. Date despre program 

1.22. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.23. Facultatea Facultatea de Litere 

1.24. Departamentul Departamentul de limba şi literatură 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 

 
31. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Marketing politic 

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar - 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 

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 

 
32. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. 
Curs 

2 3.3. Seminar 0 

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul 
de învăţământ 

28 3.5. 
Curs 

28 3.6. Seminar 0 

 
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 

 
33. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 
4.2. de competenţe - 

 
34. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului - 
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5.2. de desfăşurare a seminarului  - 
 

35. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea capacităţii de a aborda critic şi creator conţinuturile învăţării, formarea  
discernământului  intelectual  şi a unei culturi  de specialitate solide 

7.2. Obiectivele specifice  Asimilarea corectă a conceptelor operaţionale ale marketingului politic  şi stabilirea 
raporturilor funcţionale dintre acestea; 

 Aplicarea adecvată, în contexte variate, a cunoştinţelor privind paradigmele de referinţă, 
teoriile şi metodele de studiere a marketingului politic; 

 Pregatirea studenţilor pentru o carieră în domeniul comunicării şi relaţiilor publice, 
carieră marcată de competenţă, demnitate,verticalitate; 
Propunerea unor strategii de implementare a profilului/imaginii actorului politic în 
mentalul colectiv. 

 
37. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Obs 

Specificitatea marketingului politic. De la marketingul 
economic la marketingul politic. 

 

2 Prelegerea, problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Valori, trebuințe și nevoi.  Rolul acestora în cazul 
marketingului politic  

2 Prelegerea, problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Mixul de marketing politic - alegătorul 2 Prelegerea, problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Mixul de marketing politic - politica de produs 2 Prelegerea, problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Mixul de marketing politic – politica de preţ 2 Prelegerea, problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Mixul de marketing politic – politica de distribuţie 2 Prelegerea, problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Mixul de marketing politic – politica de comunicare 4 Prelegerea, problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Strategia de marketing politic. Etape 2 Prelegerea, problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Analiza situației electorale și politice. Obiective şi criterii de 
performanţă, strategie, tactici, buget 
 

2 Prelegerea, problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Marketingul politic si new media. Omul politic şi noile criterii 
de legitimare 

4 Prelegerea, problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Campania electorală : strategii şi tactici electorale, teme, marele 
public, grupurile ţintă   
 

2 Prelegerea, problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Bibliografie 
Ghilezan, Marius, Manual de campanie electorala. Elemente de New Media, Editura Burmar, 2012 
Kotler, Philip, Marketing de la A la Z. 80 de concepte pe care trebuie să le cunoască orice manager, Editura Codecs, 
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C1.Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul 
marketingului politic;  
C.1.2. Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor de specialitate din domeniu; 
C.5. Asistenţă de specialitate în promovarea imaginii actorilor politici;  
C.5.5. Elaborarea unui plan de campanie electorala. 
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CT2:  Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa mutidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini 
pe paliere ierarhice 
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Bucureşti, 2004 
Pripp, Cristina, Marketing politic, Editura Nemira, Bucuresti, 2002 
Potincu, Cristian, Tehnici de promovare in marketingul politic, Editura  CH Beck , Bucureşti 2012  
Ries, Al, Trout, Jack, Marketing ca război, Editura Antet Press, Bucureşti, f.a. 
Ries, Al, Trout, Jack, Poziţionarea. Lupta pentru un loc in mintea ta. Cum să te faci văzut şi auzit pe o piaţă de 
desfacere supraaglomerată, Editura BrandBuilders, Bucureşti, 2004 
Stoiciu, Andrei, Comunicarea politică.Cum se vând oameni şi idei, Editura Humanitas–Libra, Bucureşti, 2000 
Trout, Jack, Trout despre strategie, Editura BrandBuilders, Bucureşti, 2005 
Tudor, Sorin, Politica 2.0.08 : politica marketingului politic, Editura Tritonic, Bucureşti, 2008 
Zaharia, Razvan, Marketing social-politic, Editura Uranus, Bucuresti, 2001 
Carville, James, Begala, Paul, Pupă-l in bot şi papă-i tot. Manual de marketing politic, Editura Humanitas, Bucureşti, 
2014 
Monica Pătruţ, Candidates in the Presidential Elections in Romania (2014): The Use of Social Media in Political 
Marketing, Studies and Scientific Researches. Economics Edition  Nr. 21, 2015, pp. 127-135 
Bibliografie minimală 
Pripp, Cristina, Marketing politic, Editura Nemira, Bucuresti, 2002 
 

38. 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 
 
39. 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 100% 

10.5. Seminar Evaluare răspunsuri, aplicaţii    
10.6. Standard minim de performanţă 
- să dovedească însuşirea noţiunilor de bază din materia parcursă 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 25.09.2015 lect. univ. dr. Monica Pătruţ - 
   

                                                
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 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) 
40. 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 

 
41. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Semiotică aplicată: comunicare vizuală 

2.2. Titularul activităţilor de curs Asist. univ. dr. Florinela Floria 

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

2.4. Anul de studiu II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare E 
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 

 
42. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 1 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 14 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
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 

 
43. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Semiotică generală 

4.2. de 
competenţe 

•  

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

•  

 
45. Competenţe specifice acumulate  

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

• Definirea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate 
în analiza semiotică a diferitelor forme ale comunicării 

 
7.2. Obiectivele specifice • Utilizarea conceptelor, teoriilor şi metodelor pentru realizarea diverselor 

produse de informare 
• Tratarea comunicării şi a publicului / audienţei din perspectiva unor 

parametri semiotici specifici  
• Iniţierea în tehnicile de interpretare a sistemelor de semne complexe 

 
46. Conţinuturi 

 
 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Semiotica şi productivitatea secvenţială: Textul 
 

2h 
Prelegere, prezentări 

PowerPoint, 
problematizare, 

dezbatere  
 
 

Prelegere, prezentări 
PowerPoint, 

problematizare, 
dezbatere  

 
Prelegere, prezentări 

PowerPoint, 
problematizare, 

dezbatere 

 

2. Semiotica şi productivitatea co-prezenţei componentelor: 
Imaginea 
 

2h  

3. Patrimoniul simbolic între reguli şi practici: imagologia 
sacră răsăriteană 
 

2h  

4. Impactul tehnosferei în producţia de semne: de  la 
imaginea fixă la imaginea dinamică 
 

2h  

5. Filmul între tehnologia imaginii şi structurile 
imaginarului: compoziţia vizuală 

2h  

6. Narativitate şi compunere secvenţială: de la „story” la 
banda sonoră 

2h  

7. Producţia semiotică modernă şi maşina mediatică: spirit 
de echipă /vs./decizii manageriale  
 

2h  
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• Utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea şi comunicarea profesionalizată a diverselor produse de 
informare, cu respectarea dreptului publicului de a fi informat corect 

• Utilizarea unor criterii şi metode standard, de factură semiotică, pentru evaluarea calităţii şi limitelor 
folosirii diverselor tehnologii în cadrul unor acte concrete de informare şi comunicare 
Tratarea comunicării şi a publicului / audienţei din perspectiva unor parametri specifici domeniului 
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•  
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Bibliografie 
1.Barthes, Roland, Mitologii, Institutul European, Iaşi, 1997 
2. Baudrillard, Jean, Sistemul obiectelor, Echinox, Cluj, 1996 
3. Boutaud, Jean-Jacques, Comunicare, semiotică şi semne publicitare, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2005 
4. Eco, Umberto, Tratat de semiotică generală, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987 
5. Fiske, John, Introducere în ştiinţele comunicării , Polirom, Iaşi, 2003 
6. Klinkenberg, Jean-Marie, Iniţiere în semiotică generală, Institutul European, Iaşi, 2005 
7. Popescu, Costin, Publicitatea. O estetică a persuasiunii, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2005 
8. Semiologia culturii, nr. 8/2003, număr tematic: Identitate culinară. Editori: Maria Carpov, Doina Cmeciu  
Bibliografie minimală 
Eco, Umberto, Tratat de semiotică generală, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987 
Klinkenberg, Jean-Marie, Iniţiere în semiotică generală, Institutul European, Iaşi, 2005 
  
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
De la morfologia basmului la logica povestirii: personaje şi 
actanţi în universul media şi al culturii de masă 
(Bine/vs./Rău, Prielnic/vs./Dăunător) 

4h  
prezentări 
PowerPoint, 
problematizare, 
dezbatere, activitate 
pe echipe, portofolii 
tematice 
 
 
prezentări 
PowerPoint, 
problematizare, 
dezbatere, activitate 
pe echipe, portofolii 
tematice 
 
prezentări 
PowerPoint, 
problematizare, 
dezbatere, activitate 
pe echipe, portofolii 
tematice 
 

 

Imaginea ca morfosintaxă (lizibil şi vizibil în arta plastică) 2h  

Ambiguitatea referenţială a culorilor şi polifonia 
compoziţiei cromatice (aplicaţii comparativă pe o pictură şi 
un afiş publicitar) 

2h  

Secvenţa muzicală: funcţii în montajul radio şi în 
compoziţia cinematografică (aplicaţii pe spoturi 
publicitare). Efectele de timbru, intensitate, linie melodică 

4h  

Configuraţii antroposemiotice în cultura de masă: Masculin 
/vs./Feminin, Masculin &Feminin 

4h  

Dincoace de uman: bestiarul între fabulă (lectură cu cheie) 
şi fabulaţie (imaginar) 

2h  

Analize pe caricaturi, desene şi produse ale culturii de masă 
contemporane. 

2h  

Între lingvistic şi iconic: pentru o semiotică a imaginii 
organizaţionale (analiză şi creaţie de logo, nume de marcă, 
mesaj de promovare) 

4h  

Elemente de semiotică a teatrului 2h  

Elemente de semiotică a filmului 2h  

1.Barthes, Roland, Mitologii, Institutul European, Iaşi, 1997 
2. Baudrillard, Jean, Sistemul obiectelor, Echinox, Cluj, 1996 
3. Boutaud, Jean-Jacques, Comunicare, semiotică şi semne publicitare, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2005 
4. Eco, Umberto, Tratat de semiotică generală, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987 
5. Fiske, John, Introducere în ştiinţele comunicării , Polirom, Iaşi, 2003 
6. Klinkenberg, Jean-Marie, Iniţiere în semiotică generală, Institutul European, Iaşi, 2005 
7. Popescu, Costin, Publicitatea. O estetică a persuasiunii, Ed. Universităţii dun Bucureşti, 2005 
8. Semiologia culturii, nr. 8/2003, număr tematic: Identitate culinară. Editori: Maria Carpov, Doina Cmeciu  
Bibliografie minimală 
Boutaud, Jean-Jacques, Comunicare, semiotică şi semne publicitare, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2005 
Eco, Umberto, Tratat de semiotică generală, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987 
 

47. 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 
 
48. 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% 



F 84.07/Ed. 06 
 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Proiect de seminar, analiza unui obiect 
semiotic  

Proiect de seminar, 
analiza unui obiect 

semiotic 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Curs:Rezolvarea a 50% din cerinţe 
Seminar: Prezentarea şi analiza unui obiect semiotic 

 
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) 

49. 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 

 
50. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Gestionarea crizei 

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 II 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 

 
51. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 1 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 14 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 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 
 

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

•  

 
54. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Familiarizarea cu principalele concepte, strategii şi tehnici de comunicare de 
criză. 

7.2. Obiectivele specifice • .înţelegerea şi utilizarea adecvată a strategiilor şi tehnicilor de comunicare de 
criză; 

• înţelegerea dimensiunilor acţionale ale crizei, la nivel organizaţional şi  
    comunicaţional; 
• înţelegerea importanţei gestionării corecte a unei situaţii de criză; 

 
56. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
 
• Despre criză: definiţie şi tipologii. Conceptul de criză. 

Tipuri de criză. Etapele evoluţiei unei crize. Efecte ale 
crizei. 

 
2 

prelegere 
dezbatere 

 
curs interactiv 

• Retragerile de pe piaţă ca formă de anicipare a crizei. 
    Monitorizare şi evaluare. Impact şi consecinţe. 

2 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Dimensiunea organizaţională. Elaborarea planului de 
criză. Rolul specialistului de relaţii publice în situaţii de 
criză. 

2 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Dimensiunea comunicaţională. Planificarea comunicării 
de criză. Celula de criză. Alegerea purtătorului de cuvânt. 

2 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Strategii şi modele ale comunicării de criză. Modelul lui 
W.L. Benoit. Modelul lui W.T. Coombs. Modelul lui R.H. 
Caillouet & M.W. Allen. Modelul lui K.M. Hearit.  

2 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Criza de imagine: concept şi caracteristici. Factori 
   declanşatori. Consecinţe nefaste ale crizei de imagine. 
    Strategii de contracarare a crizei de imagine. 

2 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Relaţia cu presa în situaţii de criză. Gestionarea relaţiei cu 
    mass-media. Jurnalişti vs Practicieni. 

2 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

 
Bibliografie 
 
• Barus-Michel, Jacqueline; Neculau, Adrian, Psihosociologia crizei, Editura Trei, Bucureşti, 2011. 
• Chiciudean Ion; Ţoneş Valeriu, Gestionarea crizelor de imagine, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2003. 
• Coman, Cristina, Relatiile publice si mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 2000. 
• Coman, Cristina, Comunicarea de criză : tehnici şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 
• Dobrescu, Emilian, Cartea crizelor: o privire optimistă, Editura  Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010. 
• Libaert, Thierry, Comunicarea de criză, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008. 
Bibliografie minimală 
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• identificarea şi utilizarea adecvată a strategiilor şi tehnicilor de comunicare în gestionarea situaţiilor de 

criză; 
• asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză, elaborarea unui plan de comunicare eficientă 

în situaţii de criză; 
• înţelegerea importanţei gestionării corecte a situaţiei de criză, a dimensiunilor acţionale ale acesteia; 

te
nţ

e 
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sv

er
sa

l
e 

• rezolvarea în mod realist – cu argumentare atât teoretică, cât şi practică – a unor situaţii de criză, în  
       vederea soluţionării eficiente a acestora; 
• preocupare pentru perfecţionarea profesională prin antrenarea abilităţilor de gândire critică. 
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Coman, Cristina, Comunicarea de criză : tehnici şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2009. 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare/ 

evaluare 
Observaţii 

• Criza Cernobîl. Etape, publicuri implicate, efecte ale crizei 2 documente primare şi 
secundare, analize de text 
studiu de caz 

discuţii 
interactive 

 
• Comunicarea în situaţii de criză. Accidentul aviatic de la 

Baloteşti /  Munţii Apuseni / Malaysia Airlines / Alpii Francezi 
4 documente primare şi 

secundare, analize de text 
studiu de caz 

discuţii 
interactive 

 
• Managementul crizelor organizaţionale. Tylenol / Exxon 

Valdez / Maternitatea Giuleşti / Danone 
4 documente primare şi 

secundare, analize de text 
studiu de caz 

discuţii 
interactive 

 
• Gestionarea crizelor de imagine. Criza din Tibet (2009-2009) / 

Criza Volkswagen 
4 documente primare şi 

secundare, analize de text 
studiu de caz 

discuţii 
interactive 

 
• Strategii de îmbunătăţire / refacere a imaginii. Nestlé vs 

Greenpeace / Compania Blue Air / Compania de Drumuri 
(CNADNR) 

4 documente primare şi 
secundare, analize de text 
studiu de caz 

discuţii 
interactive 

 
• Strategii de gestionare (in)eficientă a crizei: dimensiunea 

internă, dimensiunea externă. Criza din Grecia (Grexit) 
4 documente primare şi 

secundare, analize de text 
studiu de caz 

discuţii 
interactive 

 
• Strategii de gestionare (in)eficientă a crizei: „dimensiunea 

euro”.  Criza refugiaţilor.   
4 documente primare şi 

secundare, analize de text 
studiu de caz 

discuţii 
interactive 

 
• Criza mediatică. Atacul terorist de la 11 septembrie 2001 2 documente primare şi 

secundare, analize de text 
studiu de caz 

discuţii 
interactive 

 
 
Bibliografie 
 
• David, George, Tehnici de relaţii publice : comunicarea cu mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 2008. 
• Petrovici, Amalia, Gestiunea crizei, Editura Alma Mater, Bacău, 2011. 
• Regester, Michael; Larkin, Judy, Managementul crizelor si al situatiilor de risc, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2003. 
• Toader, Larisa, Secretele relaţiei cu presa, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010. 
Bibliografie minimală 
Petrovici, Amalia, Gestiunea crizei, Editura Alma Mater, Bacău, 2011. 
 

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. Curs 

• cunoaşterea strategiilor utilizate în  
     comunicarea de criză; 
• înţelegerea importanţei gestionării  
     corecte a unei situaţii de criză: 

examen 60% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

• însuşirea problematicii tratate la curs şi  
     seminar; 
• capacitatea de analiză şi sinteză a  
     conceptului de criză, impact şi consecinţe,  
      dimensiuni acţionale ale crizei; 
• capacitatea de a înţelege şi utiliza corect 
     strategiile de comunicare de criză şi  
     modalităţile de acţiune; 

analize şi studii de caz 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Cunoaşterea conceptului de criză, impact şi consecinţe. 
• Înţelegerea importanţei gestiontării corecte a unei situaţii de criză. 
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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 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) 

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 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 II 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 

 
61. 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 

1 

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 

 
62. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

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

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

•  

 
64. 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. 
 

1. Concepeţi şi promovaţi programele educaţionale ale Facultăţii de Litere, Specializarea 
Comunicare şi relaţii publice; 

2. Aplicaţi materialele promoţionale în instituţiile şcolare din localitatea dumneavoastră; 
 
65. 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. Concepeţi campania de imagine a instituţiei unde 
se efectuează practica şi a produselor/serviciilor pe 
care acestea le oferă; (6 ore) 

6h 

3. Îmbinaţi strategiile relaţioniste cu cele 
promoţionale; (6 ore) 

6h 

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

6h 
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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 

6
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•  



F 84.07/Ed. 06 
 

5. Concepeţi şi promovaţi programele educaţionale 
ale Facultăţii de Litere, programul de studii 
Comunicare şi relaţii publice; (6 ore) 

6h 

Bibliografie 
1. Cristina Coman, Relaţiile publice: principii şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2004; 
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. 
 
 

66. 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 
 
67. 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 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) 

68. 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 literatură 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 

 
69. 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 - 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul II 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 

 
70. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs 1 3.3. Seminar 0 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

14 3.5. Curs 14 3.6. 
Seminar 

0 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 6 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13 

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

 
71. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

 
72. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

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

•  

 
73. Competenţe specifice acumulate  

 
 
74. 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 

 
75. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Analysing posters 2 Prelegere; Prezentare 

PP; curs interactiv 
 

 

• The discourse of magazine covers (1) 2 Prelegere; Prezentare 
PP; curs interactiv 
 

 

• The discourse of magazine covers (2) 2 Prelegere; Prezentare 
PP; curs interactiv 
 

 

• The discourse of politics through political slogans and 
commercials 

2 Prelegere; Prezentare 
PP; curs interactiv 
 

 

• The discourse of newspapers headlines (1) 2 Prelegere; Prezentare 
PP; curs interactiv 
 

 

• The discourse of newspapers headlines (2) 2 Prelegere; Prezentare 
PP; curs interactiv 
 

 

• Revision 2 Prelegere; Prezentare 
PP; curs interactiv 

 

Bibliografie 
Bell, Allan and Garrett, Peter (eds.), Approaches to Media Discourse, Oxford, Blackwell Publishers Ltd., 
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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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1998/1999/2000/2001/2003. 
Coleman, Stephen and Ross, Karen, The Media and the Public, Wiley-Blackwell, 2010. 
Fairclough, Norman, Media Discourse, London, Arnold, 1995. 
Fiske, John, Introduction to Communication Studies (2nd Edition), Routledge, 1990. 
Galiţa, Raluca, Analysing Media Discourse, Editura Alma Mater, Bacău, 2014. 
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 
•     
•     
•     
Bibliografie 
•  
Bibliografie minimală 
•  
 

76. 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. 
 
77. Evaluare 

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

10.4. Curs 
- corectitudinea exprimării în limba 

engleză 
- originalitatea temelor prezentate 

- evaluare orală 100% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

   

10.6. Standard minim de performanţă 
- abilitatea de a realiza o analiză minimală a unui discurs mediatic 

 
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) 

78. 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 

 
79. 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 - 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul II 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 

 
80. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

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

- 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

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

 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 36 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12 
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  36 
3.8. Total ore pe semestru  14 
3.9. Numărul de credite 2 

 
81. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Discurs mediatic în franceză (sem. I) 

4.2. de 
competenţe 

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

•  

 
83. Competenţe specifice acumulate  

 
 
84. 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 trăsăturilor specifice cititorului de presă franceză şi a 
specificului publicaţiilor din presa franceză. 

 
85. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• La relation entre journalistes et lecteurs. Les 

catégories de lecteurs 
2 ore prelegerea  

• La liberté de la presse 2 ore prelegerea  
• Presse d’information/presse objective vs. Presse 

d’opinion/presse partisane 
2 ore prelegerea  

• La presse – le « quatrième pouvoir » 2 ore prelegerea  
• La place de la publicité dans la plupart des 

quotidiens et des hebdomadaires 
2 ore prelegerea  

• La nature et le nombre des rubriques 2 ore prelegerea  
• La presse aujourd’hui: enquêtes, illustrations, 

débats 
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 
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• Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC) 
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• 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, 

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 
• 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 

 
86. 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 
 
 
87. 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 

Prezentarea orală 60% 

10.5. Proiect 
- capacitatea de analiză, de interpretare 
personală, originalitatea, creativitatea 

Prezentarea orală 40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Predarea proiectului  
• Răspunsuri corecte la cel puţin o întrebare la colocviul final 

 
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) 
 
 

88. 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 

 
89. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Semiotică 

2.2. Titularul activităţilor de curs Asist. univ. dr. Florinela Floria 

2.3. Titularul activităţilor de seminar - 

2.4. Anul de 
studiu 

II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare Colocviu 

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) 

DO 

 
90. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

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

- 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

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

- 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 22 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 ore 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 ore 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri - 

Tutoriat  2 ore 
Examinări 2 ore 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  22 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 2 

 
91. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  
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4.2. de 
competenţe 

•  

 
92. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

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

•  

 
93. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Definirea principalelor concepte specifice ale semioticii. 
 

7.2. Obiectivele specifice • Definirea metodologiei specifice şi a instrumentelor de analiză semiotice; 
• Utilizarea conceptelor semiotice şi a terminologiei de specialitate în situaţii 

diverse de comunicare; 
• Explicarea conceptuală a situaţiilor de discurs prin prisma abordării semiotice. 

 
95. Conţinuturi 

 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Observaţii 

1. Definiţii ale semioticii. Semiotica în contemporaneitate 4h • Prelegere 
• Conversaţie 

euristică 
 

• Problematizare 
• Dezbatere 
• Prezentare 

PowerPoint 
 

 
2. Semn şi semioză. Metodologia semiotică, instrument de 
optimizare a comunicării 

4h  

3. Modelul diadic al semnului - Ferdinand de Saussure 4h  
4. Modelul triadic al semnului – Charles Sanders Peirce 4h  
5. C. Levi-Strauss: antropologia structurală. Natură vs. 
cultură 

4h  

6. R. Barthes: mitul ca sistem semiotic. Mitologii moderne 4h  
7. A.J. Greimas – narativitate şi semiotică 4h  

Bibliografie 
Carpov, Maria, Introducere la semiologia literaturii, Ed. Univers, Bucureşti, 1978. 
Eco, Umberto, Tratat de semiotică generală, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987. 
Fiske, John, Introducere în ştiinţele comunicării , Polirom, Iaşi, 2003. 
Klinkenberg, Jean-Marie, Iniţiere în semiotica generală, Institutul European, Iaşi, 2004. 
Rovenţa-Frumuşani, Daniela, Semiotică, societate, cultură, Institutul European, Iaşi, 1999. 
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Utilizarea instrumentarului retoric, argumentativ şi semiotic pentru înlăturarea unor disfuncţionalităţi în 
comunicare şi/sau mediere. 
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Sebeok, Thomas, Semnele. O introducere în semiotică, Humanitas, Bucureşti, 2002. 
Bibliografie minimală 

Eco, Umberto, Tratat de semiotică generală, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987. 
Fiske, John, Introducere în ştiinţele comunicării , Polirom, Iaşi, 2003. 

 
96. 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. 
 
97. Evaluare 

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

10.4. Curs 

• Definirea conceptelor semiotice 
• Descrierea unui model semiotic 
• Aplicarea unui model dat în 

descrierea unui obiect semiotic 
 

colocviu 100% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

- -  

10.6. Standard minim de performanţă 

• să obţină nota 5 la evaluare, 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 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) 

98. Date despre program 
1.71. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.72. Facultatea Facultatea de Litere 

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

1.74. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.75. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.76. Programul de 
studii/calificarea 

Comunicare şi relaţii publice 

1.77. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
99. 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 II 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 

 
100. 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: 11ore 
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 

 
101. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

 
102. 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 

 
103. Competenţe specifice acumulate  

 
104. 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.  
•  

 
105. 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. 

 

6
.1

. 
C

o
m

p
et

enţ
e 

p
ro

fe
si

o
n

al
e  

 

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; 

6
.2

. 
C

o
m

p
et

enţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le 

 

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 
 

106. 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 
 
107. 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  
 

 

 


