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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
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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 literatura 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 Introducere în sistemul mass-media 

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 I 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 

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 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

56 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 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  20 
Examinări 4 
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 

•  

 
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 şi teoriilor specifice pentru comunicarea 
mediatică 

7.2. Obiectivele specifice • Identificarea şi înţelegerea teoriilor cu privire la gestiunea informaţiilor, 
comunicarea mediatică,  sistemele media,  dinamica acestora şi la efectele 
comunicării mediatice  
• Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri media în 
comunicare 

 
 
7. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Geneza presei între foamea de informaţie şi dependenţa de 
informaţie 
(a) fapt, informaţie, ştire 
(b) informaţia de presă şi (re)construcţia spaţiului social 

4h Prelegere, prezentări 
PowerPoint, 
problematizare, 
dezbatere 
 
 
 
 
Prelegere, prezentări 
PowerPoint, 
problematizare, 
dezbatere 
 
 
 
 
Prelegere, prezentări 
PowerPoint, 
problematizare, 
dezbatere 

 

Actorii media între profesie şi vocaţie 2h  
Sistemele media ca oglindire a sistemelor politice:  
(a) modele de organizare 
(b) paradigme funcţionale 

4h  

Interdependenţa „maşinilor media” într-un sistem dat: 
(a) nivel local 
(b) nivel regional şi naţional 
(c) nivel global 

2h  

Mass-media între realitatea „palpabilă” şi realitatea 
„virtuală” 

2h  

Profilul publicaţiilor şi universul publicului ţintă : opoziţii 
de gen (masculin/vs./feminin) 

2h  

Peisajul mediatic românesc: probleme ale observării şi 
analizei 

2h  

Analiza unui produs media – puncte de reper 
(a) cotidianul local 
(b) magazinele trendy 

2h  
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• C2.1. Identificarea şi înţelegerea teoriilor cu privire la gestiunea informaţiilor, comunicarea mediatică,  
sistemele media,  dinamica acestora şi la efectele comunicării mediatice 

• C2.2. Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri media în comunicare 
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(c) emisiune TV 
Mass-media – pericol pentru cultură? 2h  
Prejudecăţi, pre-judecăţi 2h  
Interdependenţa „maşinilor media” la nivel local, regional şi 
naţional, global 

2h  

Industriile culturale şi comunicarea de masă 2h  
Bibliografie 

1. Albert, Pierre, Istoria presei, Institutul European, Iaşi, 2002 
2. Bertrand, Claude-Jean (coordonator), O introducere în presa scrisă şi vorbită, Polirom, Iaşi, 2001 
3. Bertrand, Claude-Jean, Deontologia mijloacelor de comunicare, Institutul European, Iaşi, 2001 
4. Coman, Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, 2004 
5. Van Cuilenburg, J.J. et al., Ştiinţa comunicării , Humanitas, Bucureşti, 1998 
6. Mardare, Gabriel, Mediopolis- O introducere în teoriile şi practicile comunicării de masă, EduSoft, Bacău, 2009 
7. Miege, Bernard,  Societatea cucerită de comunicare, Polirom, Iasi, 2000 
8. Petcu, Marian, Istoria jurnalismului şi a publicităţii în România, Polirom, Iaşi, 2007 

Bibliografie minimală 
Bertrand, Claude-Jean (coordonator), O introducere în presa scrisă şi vorbită, Polirom, Iaşi, 2001 
Coman, Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, 2004 
Mardare, Gabriel, Mediopolis- O introducere în teoriile şi practicile comunicării de masă, EduSoft, Bacău, 2009 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor, a tematicii, 
a bibliografiei 

2h  
Dezbatere, 
problematizare, 
activităţi individuale 
şi de echipă, 
realizarea de proiecte 
tematice, conceperea 
şi editarea de 
materiale de presă 
 
Dezbatere, 
problematizare, 
activităţi individuale 
şi de echipă, 
realizarea de proiecte 
tematice, conceperea 
şi editarea de 
materiale de presă 
 
 

 

Comunicarea mediatică – definiţii, modele comunicaţionale 
specifice (C.J. Bertrand) 

2h  

Tipuri de media (C.J. Bertrand, Cristina Coman) 2h  
Presa locală: prospectare cotidian local, orizontul stilistic al 
micii publicităţii 

2h  

Genurile presei scrise (C.J. Bertrand): informative şi de 
opinie/ persuasive. Reportaj, editorial, ştire. Analiză de 
text. 

2h  

Genuri orale de presă (+ scris): interviu, conferinţa (de 
presă) 

2h  

Genuri orale de presă (+ dezbatere): talk-show (politic, 
social, mixt) 

2h  

Genuri  orale de presă (+ spectacol): talk-show monden 2h  
Televiziunile de nişă 2h  
Regimurile de presă: juridic şi perceptiv 2h  
CNA şi etica / legislaţie în presă 2h  
Presa sub lupa societăţii civile (Agenţia română de 
monitorizare a presei) 

2h  

Noile media 2h  
Social media 2h  
Bibliografie 

1. Albert, Pierre, Istoria presei, Institutul European, Iaşi, 2002 
2. Bertrand, Claude-Jean (coordonator), O introducere în presa scrisă şi vorbită, Polirom, Iaşi, 2001 
3. Bertrand, Claude-Jean, Deontologia mijloacelor de comunicare, Institutul European, Iaşi, 2001 
4. Charaudeau, Patrick, Ghiglione, Rodolphe, Talk-show-ul. Despre libertatea cuvântului ca mit, Polirom, Iaşi, 2005 
5. Coman, Cristina, Relaţiile publice şi mass-media, Polirom, Iaşi, 2004 
6. Coman, Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, 2004 
7. Van Cuilenburg, J.J. et al., Ştiinţa comunicării , Humanitas, Bucureşti, 1998 
8. Drăgan, Ion, Paradigme ale comunicarii de masă, Bucureşti, Şansa, 1996 

 
Bibliografie minimală 

1. Bertrand, Claude-Jean (coordonator), O introducere în presa scrisă şi vorbită, Polirom, Iaşi, 2001 
2. Coman, Mihai, Introducere în sistemul mass-media, Iaşi, Polirom, 2004 
3. Drăgan, Ion, Paradigme ale comunicarii de masă, Bucureşti, Şansa, 1996 

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

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
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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 mediatică 

Proiect de seminar, 
analiza unei situaţii de 
comunicare mediatică 

40% 

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

 
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 BACĂU 

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753 

www.ub.ro;  e-mail: rector@ub.ro 

 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 (licență) 
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 literatura română şi ştiinţe ale comunicării 

1.4. Domeniul de studii Științe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Comunicare și relații publice 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Tehnici de redactare 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. Luminița Drugă 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector dr. Luminița Drugă 

2.4. Anul de 
studiu 

I 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 

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 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 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  5 
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 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

 
5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
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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 

Abilitarea studentului în metodologia de receptare si valorizarea cunoştinţelor 
lingvistice; 
 

7.2. Obiectivele specifice cultivarea unei atitudini eficiente în asigurarea achiziţiilor intelectuale; 
-formarea capacităţii de a transfera în practică cunoştinţele teoretice; 
-cultivarea atitudinii de respect pentru calitatea maximă a muncii intelectuale; 
-identificarea şi amplificarea potenţialului creativ. 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Normă și normativitate în limba română 2 prelegere academică 

cu „oponent” 
 

Stiluril limbii române:calităţi ale stilului (proprietatea, 
claritatea, concizia, varietatea, eficienţa, eufonia, 
naturaleţea, expresivitatea, eleganţa, originalitatea) 

 

2 prelegere academică 
cu „oponent” 

 

• Stiluri funcționale: stilul tehnico-științific (trăsături 
generale) 

2 prelegere academică 
cu „oponent” 

 

• Stiluri funcționale: stilul  beletristic (trăsături generale) 2 prelegere academică 
cu „oponent” 

 

• Stiluri funcționale: stilul juridico-administrativ (trăsături 
generale) 

2 prelegere academică 
cu „oponent” 

 

• Stiluri funcționale: stilul publicistic (trăsături generale) 2   
• Stiluri funcționale: stilul epistolar(trăsături generale) 2   
Bibliografie 
 
Dan, Mircea, Tehnci de redactare și editare în relații publice, București, 2002 
Dumistrăcel, Stelian, Limbajul publicistic românesc  din perspectiva stilurilor funcționale, Editura Institutul European,, 
Iași, 2006  
Rad, Ilie, Stil și limbaj în mass-media din România, POLIROM, Iași, 2007 
Şerbănescu, Andra, Cum se scrie un text, POLIROM, Iaşi, 2007. 
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Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice 
 
Identificarea şi utilizarea unor tehnici şi indicatori relevanţi pentru monitorizarea şi evaluarea proceselor de 
comunicare 
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Zafiu, Rodica, Diversitate stilistică în româna actuală, Editura Universității din București, 2001 
Zafiu, Rodica, Limbaj și politică, Editura Universității din București, 2007 
Bibliografie minimală 
Şerbănescu, Andra, Cum se scrie un text, POLIROM, Iaşi, 2007. 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Noul Doom (20050-aplicații 4 Conversație euristică, 

power point 
 

Stilul oficial-administrativ-trăsături (curriculum vitae, 
scrisoarea de intenţie, cartea de vizită, cererea, memoriul de 
activitate, autobiografia, declaraţia, nota explicativă, 
recomandarea, raportul, darea de seamă, procesul-verbal) 

2 Conversație euristică, 
problematizare 

 

Stilul oratoric (intervenţia, alocuţiunea, toastul, discursul 2 Conversație euristică, 
problematizare 

 

Stilul publicistic-trăsături (ştirea, grupajul de ştiri, 
informaţia, anunţul publicitar, reportajul, interviul, masa 
rotundă, ancheta, articolul, recenzia, foiletonul, cronica) 

2 Conversație euristică, 
problematizare 

 

Limbaje funcţionale: familiar sau colocvial, oratoric 2 Conversație euristică, 
problematizare 

 

Stilul publicistic-trăsături (ştirea, grupajul de ştiri, 
informaţia, anunţul publicitar, reportajul, interviul, masa 
rotundă, ancheta, articolul, recenzia, foiletonul, cronica) 

2 Conversație euristică, 
problematizare 

 

Bibliografie 
• Zafiu, Rodica, Diversitate stilistică în româna actuală, Editura Universității din București, 2001 
• Zafiu, Rodica, Limbaj și politică, Editura Universității din București, 2007 
Bibliografie minimală 
Şerbănescu, Andra, Cum se scrie un text, POLIROM, Iaşi, 2007. 
 

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

•  
 
 
 
10. Evaluare 

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

10.4. Curs 

- cunoaşterea preceptelor teoretice ale 
disciplinei; 
- demonstrarea  însuşirii  corecte a normelor 
de scriere conform DOOM 2 

scris 70% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Să pregatească temele de seminar  30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Să opereze cu elementele fundamentale în evoluţia conceptelor de globalizare şi identitate culturală 

 
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 imba şi literatura 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 Introducere în 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 

I 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 

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 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 32 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 26 

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 

 
14. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

 
15. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
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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 

• Familiarizarea cu principalele concepte, cu terminologia de specialitate din 
domeniul relaţiilor publice. 

7.2. Obiectivele specifice • înţelegerea conceptelor şi a teoriilor de bază ale domeniului şi utilizarea lor 
adecvată în comunicarea profesională; 

• utilizarea modelelor, strategiilor şi tehnicilor de comunicare în procesul de 
relaţii publice; 

• utilizarea adecvată de criterii, principii şi valori pentru a aprecia şi evalua 
calitatea şi limitele unor procese, modele şi teorii specifice domeniului relaţiilor 
publice. 

 
18. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Relaţiile publice: privire de ansamblu. Conceptul de relaţii 

publice. Trăsături definitorii ale relaţiilor publice. 
2 prelegere 

dezbatere 
curs interactiv 

• Evoluţia relaţiilor publice. Pionierii relaţiilor publice. 
Relaţiile publice moderne. 

2 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Importanţa relaţiilor publice în societate. Rolul relaţiilor 
publice în societate: virtuţi şi limite. Dimensiuni acţionale 
ale relaţiilor publice. 

4 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Termeni cheie în definirea relaţiilor publice. Organizaţia. 
Public(uri). Comunicarea. Funcţia managerială. 

4 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Relaţii publice şi domenii conexe: jurnalismul, 
publicitatea, marketingul. 

2 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Procesul de relaţii publice. Abordări ale relaţiilor publice: 
RACE, ROPE, ROSIE, RAISE, RPEE. 

2 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Funcţii ale relaţiilor publice. Funcţia managerială, de 
cercetare, informare, prevenire, gestionare a problemelor, 
responsabilitate socială. 

2 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Modele de comunicare în relaţii publice. Modelul 
agentului de presă. Modelul informării publicului. 
Modelul comunicării bilaterale asimetrice. Modelul 
comunicării bilaterale simetrice. 

4 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Structuri de relaţii publice. Departamente de relaţii 
publice. Firme de relaţii publice.  

4 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

• Principii şi valori în relaţiile publice. 2 prelegere 
dezbatere 

curs interactiv 

 

 

6
.1

. 
C

o
m

p
et

enţ
e 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

 
 

• identificarea şi utilizarea limbajului şi a cunoştinţelor de specialitate din domeniul relaţiilor publice; 
• identificarea şi utilizarea  modelelor, strategiilor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice; 
• definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi a terminologiei de specialitate în 

diverse situaţii ; 
• cunoaşterea, înţelegerea conceptelor şi teoriilor de bază ale domeniului şi utilizarea lor adecvată în 

comunicarea profesională; 
• aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de situaţii bine definite, specifice domeniului; 
• utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea şi limitele unor 

procese, programe, modele şi teorii. 
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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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Bibliografie 
• Bernays, Edward L., Cristalizarea opiniei publice, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2003. 
• Coman, Cristina, Relaţiile publice: principii şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2001. 
• Cutlip, Scott; Center, Allen; Broom, Glen, Relaţii publice eficiente, Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2010. 
• Dagenais, Bernard, Profesia de relaţionist, Editura Polirom, Iaşi, 2002. 
• Newsom, Doug; VanSlyke Turk, Judy; Kruckeberg, Dean, Totul despre relaţiile publice, Editura Polirom, Iaşi, 

2003/2010. 
• Wilcox, Dennis; Cameron, Glen; Ault, Phillip; Agee, Warren, Relaţii publice: strategii şi tactici, Editura Curtea 

Veche Publishing, Bucureşti, 2009. 
Bibliografie minimală 
Coman, Cristina, Relaţiile publice: principii şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2001 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare/ 

evaluare 
Observaţii 

• Conceptul de relaţii publice. Caracteristici ale relaţiilor 
publice. 

2 studiul de caz discuţii 
interactive 

• Evoluţia relaţiilor publice. Contribuţii la dezvoltarea 
domeniului. 

2 studiul de caz discuţii 
interactive 

• Rolul relaţiilor publice în societate. Domenii de acţiune. 2 studiul de caz discuţii 
interactive 

• Parametri definitorii ai relaţiilor publice: organizaţia, 
public(uri), comunicarea, funcţia managerială. 

2 studiul de caz discuţii 
interactive 

• Relaţii publice şi domenii conexe. Interacţiune, deosebiri. 2 studiul de caz discuţii 
interactive 

• Etape ale procesului de relaţii publice. Modele liniare, 
modele ciclice.  

2 studiul de caz discuţii 
interactive 

• Funcţii de bază ale relaţiilor publice. Analiză 
comparativă. 

4 studiul de caz discuţii 
interactive 

• Modele de comunicare în relaţii publice. Analiză 
comparativă. 

4 studiul de caz discuţii 
interactive 

• Structuri de relaţii publice. Argumente pro şi contra 4 studiul de caz discuţii 
interactive 

• Principii şi valori în relaţiile publice. 4 studiul de caz discuţii 
interactive 

Bibliografie 
• Petrovici, Amalia, Introducere în relaţii publice, Editura Alma Mater, Bacău, 2011. 
• Pricopie, Remus, Relaţiile publice: evoluţie şi perspective, Editura Tritonic, Bucureşti, 2011. 
• Pop, Doru, Introducere în teoria relaţiilor publice, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003. 
• Şerb, Stancu, Relaţii publice şi comunicare, Editura Teora, Bucureşti, 2006. 
Bibliografie minimală 
Petrovici, Amalia, Introducere în relaţii publice, Editura Alma Mater, Bacău, 2011 
 

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 

• cunoaşterea terminologiei specifice 
     domeniului relaţiilor publice; 
• înţelegerea importanţei relaţiilor 
      publice în societate, domenii de acţiune; 
• capacitatea de utilizare adecvată  
     a noţiunilor de relaţii publice; 

colocviu 60% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

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

analize şi studii de caz 40% 
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     comunicare în procesul de relaţii publice; 
10.6. Standard minim de performanţă 
• Cunoaşterea în linii mari a relaţiilor publice ca disciplină de studiu şi ca practică în diverse domenii de acţiune. 
• Identificarea rolului relaţiilor publice în societate. 

 
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 ştiinţele 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 Metode de cercetare în relaţii 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 

I 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 

 
23. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. 
Curs 

2 3.3. Seminar 2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din planul 
de învăţământ 

56 3.5. 
Curs 

28 3.6. Seminar 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 22 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  10 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): 0 
 
3.7. Total ore studiu individual  94 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 6 

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

25. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului - 
5.2. de desfăşurare a seminarului  - 
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26. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Pregatirea studenţilor pentru o carieră în domeniul relaţiilor publice, carieră 
marcată de competenţă, demnitate,verticalitate  

7.2. Obiectivele specifice  - să-şi însuşească terminologia specifică cercetării în domeniul  relaţiilor publice; 
 - să descrie elementele esenţiale ale fiecărei metode studiate ; 
 să observe diferenţele şi asemănările dintre diferitele metode de cercetare ; 
 - să întocmească proiecte de cercetare in relaţii publice; 
 - să dobândească abilităţi practice de cercetare; 
 - să-şi formeze  discernământului  intelectual  şi o cultură  de specialitate solidă;   
 - să dezvolte gândirea critică şi independentă în analiza domeniului relaţiilor 

publice. 
 
28. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Obs 

Cercetarea în PR. Tradiţii de cercetare 
 

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

Metodologia cercetării. Tipologia metodelor. Calitativ vs. cantitativ. 
Avantajele şi limitele celor două abordări 

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

Etapele cercetării în relaţii publice. Elementele circumscrierii corecte a 
temei de cercetare. Construcţia obiectului de cercetare, problematizare şi 
formularea ipotezelor 

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

Operaţionalizarea conceptelor. Conceptualizare şi operaţionalizare. 

Dimensiuni, indicatori, indici. Validitate şi fidelitate 
 

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

 Alegerea metodelor şi tehnicilor de cercetare. Factorii ce influenţează 
această alegere 

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

Măsurarea . Tipuri de scale 
 

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

Experimentul  
   

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz 

 

Observaţia   participativă 
 

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

Construcţia chestionarului. Tipuri de întrebări. Exemple de anchete pe 
bază de chestionar. Formularea întrebărilor 

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

Erori de construcţie a chestionarului. Erori în formularea întrebărilor, 
erori în aplicarea lui 

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

Interviul. 
 

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

Metoda focus-group. Participanţii, moderatorul, rapoartele 
 

2 Prelegerea, problematizarea, 
studiul de caz, dezbaterea 

 

Analiza de conţinut. Specificul metodei. Etapele analizei de conţinut. 2 Prelegerea, problematizarea,  
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-Definirea principalelor concepte specifice domeniului şi utilizarea lor în diferite situaţii specifice 
procesului de relaţii publice; 
-Aplicarea principiilor deontologice şi a normelor etice care stau la baza proiectării şi funcţionării 
procesului de cercetare în domeniul relaţiilor publice; 
-Elaborarea unor proiecte de cercetare/ intervenţie în domeniul relaţiilor publice 
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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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studiul de caz, dezbaterea 
Analiza SWOT, STEEP & PEST 2 Prelegerea, problematizarea, 

studiul de caz, dezbaterea 
 

Bibliografie 
1. Agabrian, Mircea, Analiza de conţinut, Editura Polirom, Iaşi, 2006 
2. Babbie, Earl, Practica cercetării sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2010 
3. Chelcea, Septimiu, Metodologia cercetării sociologice, Editura Economică, Bucureşti, 2007 
4. Iluţ, Petru, Abordarea calitativă a socio-umanului, Editura Polirom, Iaşi, 1997 
5. Krueger, Richard A, Casey, Mary Anne, Metoda focus grup. Ghid practic pentru cercetarea              aplicată, 

Editura Polirom, Iaşi, 2005 
6. Leinemann, Ralf, Baikalţeva, Elena, Eficienţa în relaţiile publice, Comunicare.ro,Bucureşti, 2007 
7. Lindenmann, Walter K, 2006, Public Relations Research for Planning and Evaluation,  
8. http://www.instituteforpr.org/files/uploads/2006_Planning_Eval.pdf  
Bibliografie minimală 
1. Babbie, Earl, Practica cercetării sociale, Editura Polirom, Iaşi, 2010 
2. Krueger, Richard A, Casey, Mary Anne, Metoda focus grup. Ghid practic pentru cercetarea              aplicată, Editura 
Polirom, Iaşi, 2005 
3. Leinemann, Ralf, Baikalţeva, Elena, Eficienţa în relaţiile publice, Comunicare.ro,Bucureşti, 2007 
 
Aplicaţii (Seminar) Nr. 

ore 
Metode de predare Obs 

Proiect individual de cercetare. Structura 2 Studiul de caz, dezbaterea  
Descrierea problemei de cercetare. Motivarea alegerii temei. 2 Studiul de caz, dezbaterea  
Conceptualizare şi operaţionalizarea conceptelor. Consultarea 
bibliografiei 

2 Studiul de caz, dezbaterea  

Ipoteze şi intrebări de cercetare 
 

2 Studiul de caz, dezbaterea  

Metodologie (metoda de cercetare, populaţia, locul şi perioada 
cercetării, eşantion etc.) 

2 Studiul de caz, dezbaterea  

Instrumentul de cercetare: chestionar sau grilă de analiză de conţinut 2 Studiul de caz, dezbaterea  
Consideraţii finale (comentarii personale, concluzii aşteptate)  2 Studiul de caz, dezbaterea  
Realizarea unui chestionar pe o temă liberă 2 Studiul de caz, dezbaterea  
Realizarea unui interviu tip povestea-vieţii. Cerinţe şi condiţii. 2 Studiul de caz, dezbaterea  
Realizarea unei grile de analiză de conţinut pe o temă liberă 2 Studiul de caz, dezbaterea  
Probleme etice în cercetarea de PR. Studii de caz. 4 Studiul de caz, dezbaterea  
Organizarea şi simularea unui focus-group 2 Studiul de caz, dezbaterea  
Alegerea unei organizaţii şi efectuarea analizei SWOT 2 Studiul de caz, dezbaterea  
Alegerea unei organizaţii şi efectuarea analizei STEEP/ PEST 2 Studiul de caz, dezbaterea  
Conceperea unei cercetari de PR educaţional. Studiu de caz : 
Universitatea din Bacău 

2 Studiul de caz, dezbaterea  

Bibliografie 
1. Marinescu, Valentina, Cercetarea în comunicare. Metode şi tehnici, Editura C.H. Beck,    Bucureşti, 2009 
2. Moscovici, Serge, Buschini, Febrice, Metodologia ştiinţelor socioumane, Editura Polirom, Iaşi,  2007 
3. Mucchielli, Alex, Comunicarea în instituţii şi organizaţii , Editura Polirom, Iaşi, 2008 
4. Rogojinaru, Adela, Metodologia relaţiilor publice, Editura Ars Docendi- Universitatea din   Bucureşti, 
Bucureşti, 2007 
5. Rotariu, Traian, Iluţ, Petru, Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, Editura Polirom,Iaşi,   2006 

    6.    Silverman, David, Interpretarea datelor calitative, Editura Polirom, Iaşi, 2004 
Bibliografie minimală 

1. Marinescu, Valentina, Cercetarea în comunicare. Metode şi tehnici, Editura C.H. Beck,    Bucureşti, 2009 
2. Silverman, David, Interpretarea datelor calitative, Editura Polirom, Iaşi, 2004 

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 Evaluarea cunoştinţelor acumulate Examen scris 60% 

10.5. Seminar Evaluare răspunsuri, aplicaţii  Realizarea temei primite 40% 
10.6. Standard minim de performanţă 
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- 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 

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) 
31. 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 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 Practica de specialitate 

2.2. Titularul activităţilor de curs  

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

2.4. Anul de studiu I 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 

 
33. 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 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat  2 
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 

 
34. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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35. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

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

•  

 
36. 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 • Să identifice metodele adecvate de documentare şi informare pentru a 

dezvolta un produs de comunicare/ de relaţii publice; 
• Să utilizeze metodele de cercetare studiate pentru explicarea şi 

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

• Să transfere datele observaţiei în limbajul ştiinţelor informaţiei şi 
comunicării; 

• Să utilizeze noile tehnologii de informare şi comunicare pentru a elabora 
un produs de comunicare / de relaţii publice. 
 

 
37. 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 unui 
portofoliu tematic 

conţinând un pliant, 
un afiş, o carte de 

vizită ca materiale de 
PR 

2. Identificarea publicurilor cu care interacţionează 
instituţia unde s-a efectuat practica; (6 ore) 

6h 

3. Comunicarea internă a instituţiei (newsletter, 
broşuri, pliante, intranet); (6 ore) 

6h 

4. Comunicarea externă (comunicate de presă, dosare 
de presă, relaţia cu mass-media); (6 ore) 

6h 

5. Revista presei locale (articole despre instituţie şi 
emisiuni în care este implicată instituţia în 
posturile locale de radio şi televiziune); (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; 
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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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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. 
 
 

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. -    
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) 
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 literatura 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 Mediere si negociere 

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 

I 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 

 
42. 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 13 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): 0 
 

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

 
43. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

 
44. Condiţii  (acolo unde este cazul) 



F 84.07/Ed. 06 
 

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

•  

 
45. Competenţe specifice acumulate  

 
 
46. 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 precum şi terminologia de specialitate în situaţii multiple. 

7.2. Obiectivele specifice • Să utilizeze corect noţiunile specifice disciplinei. 
• Să aplice corect, în analize, noţiunile specifice disciplinei. 

 
47. Conţinuturi 

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

PP; curs interactiv 
 

 

• Medierea 4 Prelegere; Prezentare 
PP; curs interactiv 
 

 

• Negocierea 6 Prelegere; Prezentare 
PP; curs interactiv 
 

 

• Medierea si negocierea 2 Prelegere; Prezentare 
PP; curs interactiv 
 

 

Bibliografie 
Elena Aurelia Botezat, Emilia M. Dobrescu, Mirela Tomescu, Dictionar de comunicare, negociere si mediere, 
Bucuresti: Editura C.H. Beck, 2007. 
Raluca Galita, Pragma-stilistica oralitatii , Bacau: Editura Alma Mater, 2011. 
Jean M. Hiltrop, Sheila Udall, Arta negocierii : procesul de negociere, negocierea interpersonala, cultura 
negociatorului, greseli umane, Bucuresti: Editura Teora, 1999. 
Laura Maria Marusca, Comunicare si conflict : managementul comunicarii in solutionarea amiabila a conflictelor, 
Bucuresti: Tritonic Publishing, 2010. 
Gheorghe Pistol,  Negocierea : teorie si practica, Bucuresti: Institutul National de Cercetari Comerciale Virgil 
Madgearu, 1994 
Stefan Prutianu, Antrenamentul abilitatilor de negociere, Iasi: Editura Polirom, 2007. 
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Să ofere asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de 
comunicare 
1. Să utilizeze corect principalele metode, tehnici, tactici şi strategii de comunicare şi/sau mediere 
2. Să elaboreze proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu 
3. Să evalueze critic metodele si modelele folosite în gestionarea comunicării de criză şi/sau de mediere a 
conflictelor de comunicare 
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Să aplice tehnicile de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere 
ierarhice 
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Bibliografie minimală 
Elena Aurelia Botezat, Emilia M. Dobrescu, Mirela Tomescu, Dictionar de comunicare, negociere si mediere, 
Bucuresti: Editura C.H. Beck, 2007. 
Raluca Galita, Pragma-stilistica oralitatii , Bacau: Editura Alma Mater, 2011. 
 

Aplicaţii (Seminar) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Conflictul. Analize si studii de caz 2 Dezbatere, lucru pe 

text, analize, exercitiu 
 

 

• Medierea. Analize si studii de caz 4 Dezbatere, lucru pe 
text, analize, exercitiu 
 

 

• Negocierea. Analize si studii de caz 6 Dezbatere, lucru pe 
text, analize, exercitiu 
 

 

• Medierea si negocierea 2 Dezbatere, lucru pe 
text, analize, exercitiu 
 

 

Bibliografie 
Elena Aurelia Botezat, Emilia M. Dobrescu, Mirela Tomescu, Dictionar de comunicare, negociere si mediere, 
Bucuresti: Editura C.H. Beck, 2007. 
Raluca Galita, Pragma-stilistica oralitatii, Bacau: Editura Alma Mater, 2011. 
Jean M. Hiltrop, Sheila Udall, Arta negocierii : procesul de negociere, negocierea interpersonala, cultura negociatorului, 
greseli umane, Bucuresti: Editura Teora, 1999. 
Laura Maria Marusca, Comunicare si conflict : managementul comunicarii in solutionarea amiabila a conflictelor, 
Bucuresti: Tritonic Publishing, 2010. 
Gheorghe Pistol,  Negocierea : teorie si practica, Bucuresti: Institutul National de Cercetari Comerciale Virgil 
Madgearu, 1994 
Stefan Prutianu, Antrenamentul abilitatilor de negociere, Iasi: Editura Polirom, 2007. 
Bibliografie minimală 
Elena Aurelia Botezat, Emilia M. Dobrescu, Mirela Tomescu, Dictionar de comunicare, negociere si mediere, 
Bucuresti: Editura C.H. Beck, 2007. 
Raluca Galita, Pragma-stilistica oralitatii, Bacau: Editura Alma Mater, 2011. 
 

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. Curs - dovedirea însuşirii terminologiei specifice - evaluare scrisă 40% 
10.5. Seminar - originalitatea temelor prezentate - evaluare orală si scrisă 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 model de mediere şi a unui model de negociere 

 
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 literatura română şi ştiinţele 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 Campanii de responsabilitate socială corporatistă 

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

2.3. Titularul activităţilor de seminar - 

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul II 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) 

DO 

 
52. 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: 22 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 0 

Tutoriat  4 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): 0 
 
3.7. Total ore studiu individual  22 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 2 

 
53. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 
4.2. de competenţe - 
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54. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului - 
5.2. de desfăşurare a seminarului  - 
 

55. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Identificarea conceptelor şi metodelor adecvate dezvoltării unei 
campanii de responsabilitate socială corporatistă 

7.2. Obiectivele specifice - realizarea  şi promovarea unui unui produs de RP şi a unei 
campanii de responsabilitate socială corporatistă  care presupun 
sarcini de complexitate medie ; 
- consultanţă în conceperea şi derularea proceselor specifice 
campaniilor de responsabilitate socială corporatistă ;  
- utilizarea corectă a principalelor metode, tehnici, tactici şi strategii 
de comunicare, mediere, negociere şi dezbatere. 

 
57. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode de predare Obs 

CSR – corporaţii multinaţionale, globalizare, 

responsabilitate şi responsabilizare 
 

2 Prelegerea, 
problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Repere fundamentale ale istoricului procesului de 
responsabilitate socială corporatiste 
 

2 Prelegerea, 
problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Procesul de definire al conceptului de CSR ; piramida 
responsabilităţii sociale corporatiste, modelul în 5 paşi al 
CSR-ului propus de Bob Willard. 

2 Prelegerea, 
problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Viziunea actuală asupra implementării şi desfăşurării 
procesului de responsabilitate socială corporatistă în cadrul 
comapniilor moderne (viziunea bazată pe diferitele tipuri de 
probleme/neajunsuri sociale. 

2 Prelegerea, 
problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

 CSR – argumente pro, argumente contra şi critici 2 Prelegerea,  
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 -Cunoaşterea contextului de desfăşurare al procesului de responsabilitate socială 
corporatistă în contextul globalizării;  
-Stabilirea legăturilor între CSR şi PR, CSR şi dezvoltare durabilă; analizarea 
argumentelor pro şi contra CSR;  
-Analiza critică a principalelor teorii şi modele de CSR; 
-Explicarea problemelor sociale pe care le provoacă activitatea ineficientă şi incorectă a 
unor multinaţionale;  
- Conceperea unor campanie de responsabilitate socială corporatistă într-o situaţie reală, 
dominată de o bogată arie de elemente ale paletei de probleme sociale existente într-o 
comunitate. 
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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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 problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

CSR – teorii şi modele clasice (condiţiile intrainstituţionale 
care afectează CSR-ul, The 3CSR model, the business-case 
model, social value-led model, the syncretic stewardship 
model, CSR etic, CSR altruist, CSR strategic) 

2 Prelegerea, 
problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

CSR – teorii şi modele (responsabilitate sociala minimalistă, 
responsabilitate sociala maximalistă, abordare pragmatică a 
responsabilităţii sociale, abordare deontologică 
aresponsabilităţii sociale, teoriile utilitare, teoriile 
manageriale, teoriile relaţionale, teoriile instrumentale, 
teoriile politice, teoriile integratoare, teoriile etice)   

2 Prelegerea, 
problematizarea, studiul 
de caz 

 

CSR – în contextul dezvoltării durabile. Abordări ale 
dezvoltării durabile  

2 Prelegerea, 
problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

CSR – strategii şi practici de acţiune (promovarea unei 
cauze, marketingul legat de o cauză, marketing social, 
acţiuni filantropice, voluntariat în comunitate, practici de 
afaceri responsabile social) 

2 Prelegerea, 
problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

CSR şi relaţiile publice (PR); rolul PR-ului în activitatea de 
CSR sau CSR-ul ca instrument de PR 

2 Prelegerea, 
problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

CSR – paşii unei campanii. Evidenţierea principalilor paşi 
ale unei campanii de rersponsabilitate socială corporatistă. 
Tactici şi stategii  

2 Prelegerea, 
problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Campanii CSR în România. Studii de caz 
 

4 Prelegerea, 
problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Campanii CSR în Europa. Studii de caz 2 Prelegerea, 
problematizarea, studiul 
de caz, dezbaterea 

 

Bibliografie 
1. Diaconu Bogdan. (2009), Etica Societăţii instituţionalizate. Trei dimensiuni ale responsabilităţii 
sociale: legea, statul şi mediul de afaceri, Curtea veche: Bucureşti. 
2. Iamandi Irina Eugenia. (2010), Responsabilitatea socială corporativă în companiile 
multinaţionale, Editura Economică: Bucureşti. 
3. Ilieş Veronica Ioana (2012), Relaţiile Publice şi Responsabilitatea Socială Corporatistă: teorie 
şi acţiune socială, Editura Presa Universitară Clujeană : Cluj-Napoca 
4. Kotler Philip, Lee Nancy. (2005), Coroprate Social Responsibility. Doing the Most Good for 
your Company and your Cause, Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 
5. Oprea Luminiţa. (2011). CSR vector, Universul Juridic: Bucureşti. 
6. Young Stephen. 2009. Capitalismul moral. O reconciliere a interesului privat cu binele public, 
Bucureşti, Ed. Curtea Veche 
7. Carrol B.  Archie. 1999. Corporate Social Responsability: Evolution of a Definitional 
Construct, în „Business Society”, Vol. 38, No. 3, SAGE. 
8. Christian Aid. Behind the mask. The real face of corporate social responsibility, la 
http://www.st-andrews.ac.uk/~csearweb/aptopractice/Behind-the-mask.pdf. 
9. Clark Cynthia. 2000. Differences Between Public Relations and Corporate Social 
Responsibility: An Analysis, în „Public Relations Review”, Vol. 26, No. 3, 367-368, ScienceDirect. 
10. Falck Oliver, Heblich Stephan. 2007. Corporate social responsability: doing well by doing 
good, în „Business Horizonts”, Vol. 50, Issue 3,  Science Direct 
11. Frankental Peter. 2001. Corporate social responsibility – a PR invention?, în „Corporate 
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Communications: An International Journal”, Vol. 6, No. 1, Emerald. 
12. Meehan John, Meehan Karon, Richards Adam. 2006. Corporate social responsibility: the 3C-
SR model, în „International Journal of Social Economics”, Vol. 33, No. 5/6, Emerald 
13. Prieto-Carrón Marina, Lund-Thomsen Peter, Chan Anita, Muro Ana, Bhushan Chandra. 2006. 
Critical Perspective on CSR and development: what we konow, what we don`n know, and what we 
need to know, în „International Affairs, Vol. 52, No. 5, disponibil  
http://bdsnetwork.cbs.dk/publications/INTA82_5_09_p977-988.pdf.  
14. Snider Jamie, Hill Ronald Paul, Martin Diane. 2003. Corporate Social Responsability in the 
21st Century: A View from the World`s Most Successful Firms, în „Jurnal of Business Ethics”, Vol. 
48, Springerlink 
Bibliografie minimală 
1. Ilieş Veronica Ioana (2012), Relaţiile Publice şi Responsabilitatea Socială Corporatistă: teorie şi 
acţiune socială, Editura Presa Universitară Clujeană : Cluj-Napoca 
2. Oprea Luminiţa. (2011). CSR vector, Universul Juridic: Bucureşti. 
3. Young Stephen. 2009. Capitalismul moral. O reconciliere a interesului privat cu binele public, 
Bucureşti, Ed. Curtea Veche 
 

58. 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 
 
59. 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) 
 

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 literatura 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 Istoria mentalităţilor 
2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Nicoleta Popa 
2.3. Titularul activităţilor de seminar _ 
2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare C 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
 

DO 

 
3. 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 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru:  22 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 
Tutoriat  0 
Examinări 1 
Alte activităţi (precizaţi): 0 
 
3.7. Total ore studiu individual  22 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 2 

 
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 - 
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 

A  Descrierea și interpretarea unor fenomene şi contexte comunicationale, analizate sincronic 
şi diacronic, prin utilizarea unui instrumentar teoretic și metodologic interdisciplinar, 
provenit din stiintele comunicarii și istoria mentalităţilor. 

7.2. Obiectivele specifice Ți  - selecția si utilizarea adecvata a instrumentelor conceptuale și metodologice necesare 
descrierii și interpretarii unor fenomene specifice comunicarii în spațiul public;  -
identificarea unor corelatii existente intre domeniul istoriei mentalităţilor și acela al 
ştiinţelor comunicării, la nivelul obiectului și al metodelor de investigație; 
- dezvoltarea aptitudinilor de gândire critică,  originală; 

 - dezvoltarea posibilităţilor de exprimare nuanţată, adecvată obiectului de analiză. 
 
8. Conţinuturi 
 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii  

  

6.1. 
Co
mp
ete
nţe 
pro
fesi
ona
le  
 

C1 Utilizarea adecvată a limbajului şi a cunoştin ţelor de specialitate din domeniul ştiin ţe ale comunicării 
C1.1. Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor de specialitate din domeniu 
C1.2. Utilizarea principalelor concepte specifice domeniului şi a terminologiei de specialitate în situaţii 
multiple 
 
C3 Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii 
publice 
C3.2. Tratarea comunicării şi a publicului / audienţei din perspectiva unor parametri specifici domeniului 
 

6.2. 
Comp
etenţe 
transv
ersale 
 

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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„Noua istorie”, istoria mentalităţilor. „Cum se scrie istoria” 
(Paul Veyne) O încadrare epistemologică. Alternative şi 
relaţii (inter)disciplinare: istoria mentalităţilor, sociologia, 
etnologia, economia, politologia, filologia, istoria literaturii, 
istoria artelor, istoria ideilor, istoria știinţelor, istoria 
credinţelor  etc. 
Mentalităţi, „un concept în mișcare” (Maria Carpov) 
Obiectul „noii istorii”: fenomene desfășurate în „durata 
lungă” și „foarte lungă”. „Durata scurtă” (evenimenţială) vs. 
„durata lungă” (a evoluţiei mentalităţilor).  Fernand Braudel 
și L'École des Annales (Lucien Febvre, Marc Bloch). 
„Eclectismul raţional” și „sincretismul metodologic” al 
istoriei mentalităţilor; tipuri de abordare: comparativă, 
cantitativă, structuralistă, semiotică, psihanalitică, pluri și 
interdisciplinară. 
Semnificare și comunicare - sisteme simbolice de referinţă: 
gestualitatea medievală; arhitectura medievală. 
Mentalităţi și imaginar colectiv: „nașterea Purgatoriului” 
(Le Goff). 
Mentalităţi și tipologii paradigmatice: „omul medieval”, 
„omul Renașterii”, „omul baroc”, „omul Luminilor” etc. 
Mentalităţi și „gender studies”. 
 
 

 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
 
2 
 
 
6 
 
4 
 
4 
4 

conversaţia euristică, 
prelegerea, analiza de 
text, explicaţia, 
problematizarea, 
demonstraţia, 
brainstormingul etc. 

 

Bibliografie  
Carpov, Maria, Prin text, dincolo de text, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 1999. 
Duby, Georges, Vremea catedralelor, ediţia a doua, traducere de Marina Rădulescu, București, Meridiane, 1998. 
Duby, Georges, Doamnele din veacul al XII-lea, traducere de Maria Carpov, București, Meridiane, 2000. 
Furet, François (coord.), Omul romantic, prefaţă de Elena Brăteanu, traducere coordonată de Giuliano Sfichi, Iași, 
Polirom, 2000. 

Garin, Eugenio (coord.), Omul Renașterii,  traducere de Dragoș Cojocaru, prefaţă de Maria Carpov, Iași, Polirom, 2000. 
Huizinga, Johan, Amurgul Evului Mediu, traducere de H.R. Radian, București, Meridiane, 1993. 
Le Goff, Jacques, Nașterea Purgatoriului, traducere, prefaţă și note de Maria Carpov, București, Meridiane, 1995. 
Le Goff, Jacques, Pentru un alt Ev Mediu. Valori umaniste în cultura și civilizaţia Evului Mediu, studiu introductiv, note 
și traducere de Maria Carpov, București, Meridiane, 1986.  
Le Goff (coord.), Omul medieval, traducere de Ingrid Ilinca și Dragoș Cojocaru, postfaţă de Alexandru-Florin Platon, Iași, 
Polirom, 1999. 
Le Roy Ladurie, Emmanuel, Montaillou, sat occitan de 1294 la 1324, traducere, prefaţă și note de Maria Carpov, 
București, Meridiane, 1992. 

Scobeltzine, André, Arta feudală și rolul ei social, traducere de Cornelia Referendaru {erbănescu, prefaţă de Dumitru 
Matei, București, Meridiane, 1979. 

Schmitt, Jean-Claude, Raţiunea gesturilor în Occidentul medieval, traducere de Doina Marian, prefaţă de Aexandru Duţu, 
București, Meridiane, 1998. 

Veyne, Paul, Cum se scrie istoria, traducere de Maria Carpov, București, Meridiane, 1999. 
Vovelle, Michel, Omul Luminilor, traducere de Ingrid Ilinca, postfaţă de Radu Toma, Iași, Polirom, 2000. 

 
 

 
Bibliografie minimal ă 

Carpov, Maria, Prin text, dincolo de text, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 1999. 
Duby, Georges, Vremea catedralelor, ediţia a doua, traducere de Marina Rădulescu, București, Meridiane, 1998. 
Duby, Georges, Doamnele din veacul al XII-lea, traducere de Maria Carpov, București, Meridiane, 2000. 
Le Goff, Jacques, Nașterea Purgatoriului, traducere, prefaţă și note de Maria Carpov, București, Meridiane, 1995. 
Schmitt, Jean-Claude, Raţiunea gesturilor în Occidentul medieval, traducere de Doina Marian, prefaţă de Alexandru 
Duţu, București, Meridiane, 1998. 

Veyne, Paul, Cum se scrie istoria, traducere de Maria Carpov, București, Meridiane, 1999. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
CONŢINUTURILE DISCIPLINEI SUNT STABILITE CONFORM  STAND ARDELOR 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 și 
seminar  
 
 

Participarea activă la cursuri. Frecvenţa şi 
calitatea intervenţiilor. 

 
 
 
 
Gradul de asimilare a noţiunilor teoretice. 
Folosirea corectă şi nuanţată a acestora în 
analiza fenomenelor comunicationale. 
Parcurgerea bibliografiei  
 
 
 

Discuţii în cadrul  
cursurilor cu desfăşurare 
interactivă.  
 
 
 
Evaluare orală, pe baza 
realizarii unui proiect de 
cercetare individuală, pe o 
temă dată. 
 
 
 

30% 
 
 
 
 
 
 
70% 
 
 
 
 
 

    
10.6. Standard minim de performanţă: 

- minimum 2 intervenţii în cadrul cursurilor cu desfăşurare interactivă; 
- realizarea adecvata a proiectului de cercetare individuala. 

 
 
 

 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 84.07/Ed. 06 
 

 

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) 
60. Date despre program 

1.43. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.44. Facultatea Facultatea de Litere 

1.45. Departamentul Limba şi literatura 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 

 
61. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei 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 

I 2.5. Semestrul II 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) 

DO 

 
62. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 0 3.3. Seminar 2 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 0 3.6. 
Seminar 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): 0 
 
3.7. Total ore studiu individual  22 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 2 

 
63. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

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

•  

 
65. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Studenţii să-şi însuşească principalele concepte specifice 
domeniului, utilizarea lor şi terminologia de specialitate în situaţii 
multiple. 
 

7.2. Obiectivele specifice 1. Să identifice şi să utilizeze tehnici şi indicatori relevanţi pentru 
monitorizarea şi evaluarea proceselor de comunicare 
2. Să utilizeze tehnologiile adecvate în realizarea şi comunicarea 
profesionalizată a diverselor produse de informare, cu respectarea 
dreptului publicului de a fi informat corect 
3. Să întocmească un plan de folosire a noilor tehnologii 
informaţionale şi media pentru un proiect concret de gestiune a 
informaţiei şi/sau de comunicare profesionalizată 

 
67. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
•     
•     
•     
Bibliografie 
•  
Bibliografie minimală 
•  
 
Aplicaţii (Seminar) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• THE ATTRIBUTES OF A PR 
PROFESSIONAL 

2 workshop  

• GRAMMAR– The plural of nouns. The 2 workshop  

 

6
.1

. 
C

o
m

p
et

enţ
e 

p
ro

fe
si

o
n

al
e  

 

Să utilizeze noile tehnologii de informare şi comunicare (NTIC) 
1. Să identifice particularităţile utilizării specializate a diverselor tipuri media în comunicare 
2. Să utilizeze cunoştinţele de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de 
concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului 
 

6
.2

. 
C

o
m

p
et

enţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le 
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conditional clauses 
• THE PRINCIPLES OF PUBLIC 

RELATIONS  

2 workshop  

• GRAMMAR– The article (1); passive 
voice 

2 workshop  

• GOLDEN RULES OF PUBLIC 
RELATIONS  

2 workshop  

• GRAMMAR- The article (2). The 
reported speech 

2 workshop  

• PUBLIC RELATIONS WRITER  2 workshop  

• GRAMMAR– The pronouns 2 workshop  

• PUBLIC RELATIONS VS. ADVERTISING  2 workshop  

• GRAMMAR– Noun and verb 
agreement 

2 workshop  

• MANAGING A PUBLIC RELATIONS 
CAMPAIGN  

2 workshop  

• GRAMMAR– The subjunctive 2 workshop  

• VOCABULARY REVISION  2 workshop  

• GRAMMAR REVISION  2 workshop  

Bibliografie 
Dean, Michael, Test Your Reading, Essex, Pearson Education Ltd., 2002. 
Galiţa, Raluca, An Introduction to English for PR Students, Bacău, Editura Alma Mater, 2013. 
Gude, Kathy, Advanced Listening and Speaking, Oxford University Press, 2000. 
Makodia, Vipul, Advanced English Grammar and Communication, Jaipur, Paradise Publishers, 
2008. 
Marrs, Carol, The Complete Book of Speech Communication, Colorado, Meriwether Publishing 
Ltd., 1992. 
Thomas, B.J., Advanced Vocabulary and Idioms, Essex, Pearson Education Ltd., 1999. 
Thomson, A.J. & A.V. Martinet, A Practical English Grammar, Oxford University Press, 1980. 
Michael Vince, Advanced Language Practice, Macmillan, 2003. 
Watcyn-Jones, Peter, Test Your Vocabulary, Essex, Pearson Education Ltd., 2000. 
Bibliografie minimală 
Galiţa, Raluca, An Introduction to English for PR Students, Bacău, Editura Alma Mater, 2013. 
Makodia, Vipul, Advanced English Grammar and Communication, Jaipur, Paradise Publishers, 
2008. 
 

68. 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. 
 
69. 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 
- corectitudine în rezolvarea 
exerciţiilor şi în exprimarea în limba 
engleză 

- evaluare scrisă 100% 

10.6. Standard minim de performanţă 

- abilitatea de a înţelege un text scris în limba engleză 
- minim un subiect rezolvat 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
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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) 

70. 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 

 
71. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limba franceză 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

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

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul II 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) 

DO 

 
72. 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 8 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat  2 
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 

 
73. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Limba franceză (semestrul I) 

4.2. de 
competenţe 

•  

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

• Tema va fi prezentată într-una din orele de seminar, nerespectarea acestei 
cerinţe implicând o depunctare cu 2 puncte 

 
75. Competenţe specifice acumulate  

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

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Dezvoltarea competenţelor şi cunoştinţelor de limbă franceză în vederea 
comunicării eficiente şi eficace în diferite contexte profesionale şi 
culturale. 

7.2. Obiectivele specifice • Înţelegerea şi însuşirea noţiunilor, definiţiilor şi regulilor generale 
privind sistemul nominal (formarea femininului şi pluralului 
substantivelor) şi sistemul verbal (tranzitiv/intranzitiv, activ/pasiv, 
pronominal, impersonal, modurile şi timpurile verbale);  

• Utilizarea adecvată a noţiunilor de vocabular;  
• Familiarizarea studenţilor cu structurile (conversaţionale, lexicale, 

morfologice, sintactice) specifice limbii franceze; 
• Utilizarea cunoştinţelor dobândite în vederea  înţelegerii şi producerii  

unui discurs oral/text scris adecvat situaţiei de comunicare. 
 
77. Conţinuturi 

Seminar  Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Que sont les relations publiques? Le processus de relations 
publiques. Amorces conversationnelles: L’entrée en 
dialogue: salutations, à table, accueillir quelqu’un, au 
téléphone. L’article 

4 ore expunerea, 
conversaţia, exerciţiul 
 

 

Le processus de relations publiques (suite). Amorces 
conversationnelles: L’entrée en dialogue (suite): aborder 
quelqu’un, prendre la parole, interrompre pour ajouter 
quelque chose, demander de revenir au sujet, etc. Le nom 

4 ore expunerea, 
conversaţia, exerciţiul 
 

 

Les relations publiques: Pourquoi faire? Amorces 
conversationnelles: La continuation du dialogue: accord, 
désaccord, ignorance, indécision; refus, polémique, 
consensus; réagir à un incident, porter un jugement sur la 
mésaventure d’un tiers. Le verbe. L’indicatif présent. 
L’imparfait de l’indicatif 

4 ore expunerea, 
conversaţia, exerciţiul 
 

 

Les relations publiques: un instrument pour la 4 ore expunerea,  
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• Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC) 
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transformation et le développement de l'enseignement 
supérieur. Amorces conversationnelles: La continuation du 
dialogue (suite): hésitation, encouragement; évaluation, 
incompréhension, rappel à l’ordre; compliments. Le passé 
composé de l’indicatif. L’accord du participe passé. Le 
plus-que-parfait de l’indicatif. Le passé récent 

conversaţia, exerciţiul 
 

Les relations publiques: un instrument pour la 
transformation et le développement de l’enseignement 
supérieur. Amorces conversationnelles: La sortie du 
dialogue: marques de clôture, réussite du dialogue, manque 
du temps, marques rituelles, salutations, vœux, salutations 
par procuration, rompre ou refuser le dialogue d’une 
manière plus ou moins polie, etc. Le futur de l’indicatif. Le 
futur proche 

2 ore expunerea, 
conversaţia, exerciţiul 
 

 

Lecture de l’image. Amorces conversationnelles: 
Approbation et désaccord: l’accord (accord simple, accord 
argumenté, accord atténué, accord sollicité, accord 
conditionné).  

2 ore expunerea, 
conversaţia, exerciţiul 
 

 

Lecture de l’image (suite). Amorces conversationnelles: 
Approbation et désaccord (suite): le désaccord (désaccord 
simple, désaccord argumenté, le contre-argument portant 
sur la faisabilité d’une proposition ou sur les conséquences 
d’une proposition). L’impératif. La règle du SI conditionnel 

2 ore expunerea, 
conversaţia, exerciţiul 
 

 

La rhétorique de l’image. Amorces  conversationnelles  
(Différents actes de parole concernant la conversation 
quotidienne ou spécialisée, le débat dialogué): présenter 
quelqu’un, remercier, formuler une demande, répondre à 
une demande. La concordance des temps de l’indicatif 

2 ore expunerea, 
conversaţia, exerciţiul 
 

 

Lire la publicité. Amorces  conversationnelles  (Différents 
actes de parole concernant la conversation quotidienne ou 
spécialisée, le débat dialogué – suite): exprimer le regret, 
présenter des excuses, exprimer la satisfaction, demander 
une explication. Les possessifs. Les démonstratifs 

2 ore expunerea, 
conversaţia, exerciţiul 
 

 

Analyse sémiotique d’une publicité. Amorces  
conversationnelles  (Différents  actes  de  parole  
concernant   la   conversation   quotidienne  ou spécialisée, 
le débat dialogué – suite): exprimer l’opinion, féliciter, faire 
des compliments, conseiller/déconseiller quelqu’un, 
persuader/dissuader, etc. Les indéfinis 

2 ore expunerea, 
conversaţia, exerciţiul 
 

 

Bibliografie 
• BESCHERELLE, La Grammaire pour tous, Hatier, Paris, 1990 
• BUFFARD, Thérèse, Franceza tematică, Editura NICULESCU, Bucureşti, 2004 
• CHARAUDEAU, Patrick, Grammaire du sens et de l'expression, Hachette, Paris, 1992 
• GANCZ, A., FRACHON, M.-C., GANCZ, M., Ghid român-francez al actelor de vorbire, Corint, Bucureşti, 

1999. 
• GANCZ, A., FRACHON, M.-C., GANCZ, M., Dicţionar francez-român al comunicării , Corint, Bucureşti, 

1999 
• CHEVALIER, Jean Claude et. coll., Grammaire Larousse du français contemporain, Larousse, Paris, 1993 
• GREVISSE, Maurice, Le bon usage. Grammaire française avec des remarques sur la langue française 

d'aujourd'hui, douzième édition, Duculot, Paris-Gembloux, 1988 
• strategis.ic.gc.ca/epic/internet/instco-levc.nsf/fr/ 
• www.francparler.org 
• www.lesechos.fr 

Bibliografie minimală 
• BUFFARD, Thérèse, Franceza tematică, Editura NICULESCU, Bucureşti, 2004 
• CHARAUDEAU, Patrick, Grammaire du sens et de l'expression, Hachette, Paris, 1992 

 
78. 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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79. 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 
Participare activă la seminar 
Participarea la o conversaţie pe o temă dată 

Prezentarea orală 100% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Înţelegerea şi producerea unui discurs oral/text scris adecvat situaţiei de comunicare la nivel mediu 
• Stăpânirea unui minimum de cunoştinţe discutate la seminar 

 
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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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) 

80. 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 

 
81. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Educaţie fizica  

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Ciuntea Mihai Lucian 

2.4. Anul de studiu I 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 

 
82. 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 

 
83. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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84. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului •  
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 

 
85. Competenţe specifice acumulate  

 
86. 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.  
•  

 
87. 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 

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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exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber 
3. Organizarea, conducerea şi arbitrarea unei competiţii 

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 
 

88. 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 
 
89. 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  

 

 


