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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR – 

 

 
 

OBIECTIVE 

O1 Cunoaşterea principalelor sisteme politice, în general, şi a sistemului democraţiei liberale, în particular 
O2 Cunoaşterea factorilor şi acţiunilor care definesc comunicarea politică, în general, şi marketingul electoral, 
în particular 
O3 Formarea capacităţii de a contextualiza acţiunile de comunicare politică 
O4 Formarea abilităţii de a recunoaşte, analiza critic şi realiza mesaje politice 
O5 Formarea capacității de a respecta normele legale şi standardele profesionale în procesul de comunicare 
politică 

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

 
 

 
COMPETENȚE 

PROFESIONALE 

Cunoştinţe: cunoaşterea sistemului democraţiei liberale; cunoaşterea principalelor ideologii politice; asimilarea 
unui cluster conceptual adecvat privind comunicarea politică; cunoaşterea interacţiunilor esenţiale dintre 
actorii politici prin prisma aspectelor care definesc sfera civică, sfera economică și sfera comunitară; 
cunoașterea principalelor activități și categorii de mesaje din comunicarea politică; cunoaşterea condiţiilor de 
eficacitate, eficienţă și moralitate ale comunicării politice. 
Abilităţi: abilitatea de a evalua corect contextul politic, precum și punctele tari, respectiv punctele slabe ale 
principalilor actori politici; priceperea de a stabili obiective SMART în contextul comunicării politice; abilitatea 
de a elabora mesaje politice persuasive; abilitatea de a adapta mesajele politice la specificul electoratului-
țintă ; abilitatea de a corela activitățile din sfera comunicării politice cu anumite standarde de eficacitate, 
eficiență și moralitate. 

 
COMPETENȚE 

TRANSVERSALE 

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. 
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice. 
CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii. 

 
 
 
 

CONTINUTUL 

CURSULUI 

1. Determinări ale sferei politice. Sfera politică, sfera economică, sfera comunitară 
2. Sisteme şi regimuri politice. Sistemul democraţiei liberale 
3. Principii, valori şi idei directoare ale ideologiilor politice. Conservatorismul, creştin-democraţia, liberalismul, 
socialismul, naţionalismul şi “mişcările alternative” 
4. Definiții și modele ale comunicării politice. Comunicare politică, marketing politic, marketing electoral 
5. Instituirea unei ordini sociale juste ‒ scopul ultim al comunicării politice 
6. Factorii constitutivi ai comunicării politice: agentul (sau autorul), instrumentul, contextul, impulsul intenţionat, 
maniera de realizare şi rezultatul 
7. Agenţii comunicării politice. Principalele familii de partide politice 
8. Mesajele politice ‒ instrumente de persuadare a electoratului. Tipuri de mesaje politice 
9. Căi de persuasiune politică. Elemente retorice ale mesajelor politice 
10. Analiza contextului politic. Regulile comunicării politice 
11. Organizarea campaniilor de comunicare politică 
12.  Construirea imaginii publice a candidatului. Selectarea temelor de campanie şi formularea mesajelor 
electorale 
13. Mixul de media în campaniile electorale 
14. Comunicarea politică în era internetului. Standarde profesionale şi norme legale în comunicarea politică 
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CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR 

Organizaţi în echipe de 3-5 membri, studenţii vor construi, prezenta şi discuta cinci platforme de comunicare 
electorală: conservatoare, creştin-democrată, liberală, socialistă, naţionalistă şi „alternativă” (anti-
establishment). Referatele vor avea următoarea structură: 
1. Principii 
2. Valori 
3. Idei directoare 
4. Electorat-ţintă 
5. Partide politice, mişcări civice, lideri 
6. Teme de campanie 
7. Mesaje-cheie, catchy sound bites 
8. Strategii şi tactici de persuasiune 

BIBLIOGRAFIE Identică cu bibliografia cursului. 

REPERE 

METODOLOGICE 
Strategii didactice: expunerea, conversatia euristica, dezbaterea şi problematizarea. Materiale didactice: 
drafturile prelegerilor, diapozitive PPT, protocoale de seminar. Resurse: lucrările menţionate în bibliografie, 
materiale audio-vizuale, resurse online. 

 

 
 
 
 

EVALUARE 

metodele 
Evaluare formativă la seminar, respectiv evaluare sumativă la sfârşitul semestrului. La 
seminar, se vor utiliza observaţia sistematică şi portofoliul. Evaluarea finală se va face pe 
baza unei lucrări scrise. 

forme 
Înregistrarea prezenţelor la seminarii; notarea contribuţiilor la activităţile de seminar; 
evaluarea proiectelor şi lucrărilor de seminar; evaluarea lucrării scrise finale. 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

Formula notei finale: (nota acordată pentru activitatea de seminar +  nota acordată la 
examenul scris din sesiune) / 2 
Acordarea notei este condiţionată de participarea la cel puţin 4 seminarii. 

standardele 
minime de 

performanță 

 Definirea corectă a principalelor concepte care servesc la analiza procesului de 
comunicare politică;  

 Recunoaşterea şi caracterizarea principalelor tipuri de mesaje politice. 
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