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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR – 

 

 
 

OBIECTIVE 

O1 Cunoaşterea aspectelor esenţiale ale practicii de relaţii publice: ocupaţii, funcţii, roluri, competenţe 
necesare, instrumente de acţiune, activităţi, metode şi tehnici de evaluare a rezultatelor etc. 
O2 Însușirea cunoștințelor, priceperilor și abilităților necesare pentru îndeplinirea funcţiei tehnice de relaţii 
publice 
O3 Formarea abilităţii de a integra serviciile tehnice de relații publice în programe de management, marketing, 
administrație publică, publicitate și jurnalism 
O4 Formarea capacității de a respecta normele legale şi standardele profesionale în practica de relaţii publice 

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

 
 

 
COMPETENȚE 

PROFESIONALE 

Cunoştinţe: cunoașterea posturilor, funcțiilor și rolurilor de execuţie în practica de relații publice; aprofundarea 
descrierii postului de specialist în relații publice la nivel tehnic; adaptarea serviciilor tehnice de relații publice la 
particularitățile clienților (companii, autorități și instituții publice, partide politice, ONG-uri, artiști și sportivi etc.); 
cunoașterea metodele şi tehnicilor de evaluare a rezultatelor în practica de relaţii publice. 
Abilităţi: formarea priceperii de a identifica servicii tehnice de relaţii publice în acord cu profilul clientului; 
însușirea priceperii de a stabili obiective de relații publice relevante ; dobândirea priceperii de a asocia 
obiectivele de relații publice cu activități și instrumente care pot asigura atingerea lor ; exersarea abilității de a 
elabora mesaje și de a realiza activități specifice practicii de relații publice ; formarea abilității de a respecta 
normele legale, profesionale și morale care guvernează practica de relații publice 

 
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 

P1-2 Relaţiile publice: practică şi ştiinţă socială. Sferă publică şi opinie publică. Posturi de relaţii publice 
P3-4 Roluri şi activităţi în practica de relaţii publice 
P5 Scopuri, obiective şi instrumente de relaţii publice 
P6 Stakeholderi: identificare, descriere şi tipologizare 
P7 Strategii şi tactici de relaţii publice. Canale şi mijloace de comunicare 
P8 Ipostaze ale relațiilor publice: responsabilitatea socială corporativă, strângerea de fonduri, lobbying-ul, 
comunicarea integrată de marketing, comunicarea internă, comunicarea de criză 
P9-10 Elaborarea şi diseminarea mesajelor de relaţii publice 
P11 Măsurarea și evaluarea rezultatelor în practica de relații publice 
P12 Rolul relaţiilor publice în cultivarea reputaţiei publice 
P13 Valenţe ale relaţiilor publice. Relații publice, jurnalism, marketing, publicitate: puncte de convergență și 
diferențe specifice 
P14 Sistematizări ale competenţor de relaţii publice. Cunoştinţe, priceperi, abilităţi 
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CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR 

S1 Analizaţi şi comparaţi trei definiţii ale relaţiilor publice. Realizaţi o hartă conceptuală cu termenii cheie care 
apar în definiţiile relaţiilor publice; 
S2-3 Nominalizaţi trei specialişti în relaţii publice şi indicaţi denumirea postului ocupat. Prezentaţi rolurile, 
sarcinile şi activităţile pe care le îndeplinesc; 
S4-5 Prezentaţi critic trei obiective de relaţii publice. Ilustraţi (cu exemple concrete) instrumentele de relaţii 
publice; 
S6 Identificaţi şi caracterizaţi stakeholderii unei organizaţii prin prisma a două probleme de relaţii publice; 
S7 Ilustraţi (cu exemple concrete) strategiile de PR reactive; 
S8 Prezentaţi mijloacele de comunicare în masă la care s-a recurs în două campanii de relaţii publice; 
S9 Analizaţi comparativ două programe de responsabilitate socială corporativă; 
S10 Prezentaţi o campanie de strângere de fonduri 
S11-12 Ilustraţi (cu exemple concrete) mesajele de identitate organizaţională şi mesajele organizaţionale 
contingente 
S13 Comparaţi două materiale de publicity cu două materiale jurnalistice 
S14 Comparaţi două materiale de publicity cu două reclame 

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 materiei predate în 
cadrul prelegerilor se va face sub forma unei probe scrise. 

forme 
Înregistrarea prezenţelor la seminarii; notarea contribuţiilor la activităţile de seminar; 
corectarea lucrării scrise de seminar; corectarea lucrării scrise finale (din perioada de 
sesiune). 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

Formula notei finale: (nota acordată pentru prezenţa la seminarii + nota acordată pentru 
intervenţiile la seminar + nota obţinută la lucrarea scrisă de seminar + 3 * nota obţinută la 
lucrarea scrisă finală)/ 6. 
Prezenţele la seminar vor fi notate după cum urmează: (n = 0) → 0; 
(n = 1) → 1; (n = 2) → 2; (3 ≤ n ≤ 4) → 3; (5 ≤ n ≤ 6) → 4; (n = 7) → 5;  
(n = 8) → 6; (n = 9) → 7; (n = 10) → 8; (n = 11) → 9; (n ≥ 12) → 10. 
Contribuţiile la activităţile de seminar vor fi notate – cu note de la 1 la 10 –  în urma evaluării 
calitative a intervenţiilor studenţilor sub raportul consistenţei şi relevanţei acestora. 
Lucrările scrise vor fi evaluate cu note de la 1 la 10. 

standardele 
minime de 

performanță 

 Definirea corectă a principalelor concepte care servesc la analiza practicii de relaţii 
publice 

 Cunoaşterea principalelor instrumente şi activităţi de relaţii publice 

 Segmentarea corectă a publicului unei organizaţii prin prisma unor obiective de relaţii 
publice 
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