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TITULARUL 

ACTIVITĂȚILOR DE 

SEMINAR 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

Conf.univ.dr. Romeo Asiminei Sociologie şi Asistenţă socială 

 

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR – 

 

OBIECTIVE  Înţelegerea şi aplicarea noţiunilor teoretice privind cercetarea stiintifica in domeniul comunicarii publice 

 Înţelegerea rolului şi etapelor cercetării sociologice în acest domeniu 

 Familiarizarea cu metodele si tehnicile de cercetare 

 Dobȃndirea abilităţii de a aplica noţiunile teoretice dobȃndite prin utilizarea de metode cantitative şi 
calitative de cercetare a domeniului comunicării  

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

 
COMPETENȚE 

PROFESIONALE 

Cunoştinţe: cunoaşterea noţiunilor teoretice şi practice fundamentale ale cercetării sociologice şi a metodelor 
şi tehnicilor de investigare ştiinţifică în domeniile comunicării publice.     
Abilităţi: capacitatea de a aplica noţiunile teoretice dobȃndite în cadrul unor cercetări bazate pe medode 
calitative şi cantitative de investigaţie sociologică 

 
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. Intoducere 
2. Caracterul raţional al cercetărilor în domeniile relaţiilor publice şi publicităţii 
3. „Efecte perverse” şi limite ale cercetării în domeniile relaţiilor publice şi publicităţii 
4. Rolul cercetării sociologice în definirea sistemelor comportamentale organizate 
5. Tehnoca elaborării ofertei de cercetare 
6. Macro-mediul acţiunii publicitare şi de relaţii publice 
7. Micro-mediul acţiunii relaţioniste şi publicitare 
8. Principalele etape ale cercetării în demeniile relaţiilor publice şi publicităţii 
9. Tehnica elaborării chestionarului de anchetă 
10. Anchete cantitative în spaţii publice, prin corespondenţă şi prin telefon 
11. Tehnici de cercetare a impactului mediatic al discursului publicitar 
12. Analiza de conţinut 
13. Interviul de grup 
14. Tehnici de testare calitativă a mesajelor publicitare 
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CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR 

La seminarii vor fi aprofundate temele de la curs. 



BIBLIOGRAFIE Identică cu bibliografia cursului. 

REPERE 

METODOLOGICE 
Strategii didactice: expunerea, conversatia euristica, dezbaterea şi problematizarea.  

 

 
 

EVALUARE 

metodele Evaluare formativă la seminar, respectiv evaluare sumativă la sfârşitul semestrului.  

forme Observatie directa si evaluarea lucrarilor la seminar si examen scris in sesiune 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

Nota finala : media aritmetica dintre nota de la seminar si nota de la examenul din sesiune 

standardele 
minime de 

performanță 

Participarea la prelegeri si la seminarii (cel puţin 7), realizarea lucrarilor de seminar, 
promovarea examenului din sesiune  

 

 
Data completării    Titular de curs    Titular de seminar 
 
23.09.2016     Conf.univ.dr. Romeo Asiminei  Conf.univ.dr. Romeo Asiminei 
 
 
Data avizării în departament        Director de departament 
 
25.09.2016         Conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 
 


