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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Teorii ale Comunicării de Masă, Sistemul Mass-Media 

 

OBIECTIVE*  1. Însuşirea unor cunoştinţe în domeniile relaţiilor publice şi mass-media 
2. Înţelegerea strategiilor relaţioniste de a stabili şi întreţine bune raporturi cu jurnaliştii; 
3. Distingerea activităţilor relaţioniste active de cele pasive; 
4. Exersarea întocmirii textelor relaţioniste expediate jurnaliştilor spre publicare; 
5. Corelarea planificării comunicării cu presa –strategii de PR 

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 

PROFESIONALE** 
Să înțeleagă mecanismul colaborării dintre specialiștii PR și jurnaliști 
Să gestioneze informațiile propriei organizații pentru a concepe textele relaționiste corespunzătoare 
Să analizeze efectele prezumptive ale mesajelor diseminate prin intermediul mass-media publicului-țintă  
Să stăpînească tehnicile ieșirii din situații de criză prin comunicare 
Să constate reciprocitatea efectelor unei bune comunicări extraorganizaționale în care publicul-țintă este 
jurnalistul 
Să discearnă între media necesare fiecărui scop organizațional al PR 
Să procedeze în spiritual deontologiei profesionale în parteneriatul cu ziariștii 
Să aplice calitățile și regulile specifice domeniului PR, în respectful similarelor din mass-media 
Să-și adapteze discursul relaționist diferitelor media cu care interrelaționează   

COMPETENȚE 

TRANSVERSALE 
Să consilieze managerul general în probleme de comunicare intra și extraorganizațională 
Să administreze inormațiile deținute de organizație în folosul strategiilor cuprinse în misiunea organizației 
Să colaboreze cu coechipierii la strategiile de ieșire din criză, atunci cînd organizația se confruntă cu astfel de 
probleme 
Să cultive bune relații cu presa, asigurîndu-și un parteneriat eficient propriei organizații 
Să dobîndească încrederea ziariștilor, pentru a deveni sursă constantă de informații 
Să conceapă și să redacteze textele cu caracter relaționist, stăpînind inclisiv tehnicile specifice cîmpului 
profesional al presei 

CONTINUTUL 

CURSULUI 
1. Instrumentele de comunicare intra şi extra organizaţională (memo, e-mail, scrisoare, comunicat de presa, 

raport, propunere); 
2. Necesitatea colaborării între specialistul PR şi jurnalist; 
3. Teorii cu privire la caracterul conflictual al acestor raporturi profesionale; 
4. Atừ-uri şi puncte vulnerabile ale celor două specialităţi; 
5. Regulile impuse relaţionistului pentru o comunicare eficientă cu reprezentanţii mass-media; 
6. Vizualizarea profesiei de specialist PR în Romania (studii de caz); 
7. Tipuri de acţiuni şi texte relaţioniste în comunicarea cu presa ; 
8. PR- misiune strategică, inclusiv în comunicare a cu presa ; 
9. Trăsăturile și rolul purtătorului de cuvînt ; 
10. Declarația de presă și backrounders, două instrumente insuficient exploatate în relațiile PR-presă ; 
11. Strategii de comunicare cu presa în situații de criză ; 



12. Tipuri de comunicare ]n vederea depășirii stărilor de criză organizațională ; 
13. Greșeli frecvente comise de specialistul în PR în colaborarea cu reprezentenții mass-media ; 
14. Nevoia mass-media de strategii și specialiști în PR pentru propria imagine 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Bădău, Horea Mihai, Tehnici de comunicare în Social Media, Polirom, Iași, 2011 
Cabin,Philippe, Jean-François Dortier, Comunicarea. Perspective actuale, Polirom, Iași, 2010; 
Coman, Cristina, Relaţiile publice şi mass-media, Polirom, Iaşi, 2004; 
Dagenais, Bernard, Profesia de relaţionist, Polirom, Iaşi, 2002; 
B. Dagenais, Campania de relații publice , Polirom, Iași, 2003; 
David, George, Tehnici de relatii publice. Comunicarea cu mass-media, Ed. Polirom, Iasi, 2008; 
Green Andy, Comunicarea eficientă în relațiile publice. Crearea mesajelor și relațiile sociale, Polirom, Iași, 
2009; 
Libaert Thierry, Planul de comunicare. Cum să-ți definești și să-ți organizezi strategia de comunicare, 
Polirom, Iași, 2009; 
Lohisse, Jean, Comunicarea. De la transmiterea mecanică la interacțiune, Polirom, Iași, 2002; 
Mucchielli, Alex, Comunicarea în instituții și organizații, Polirom, Iași, 2008; 
Newson, Doug, Totul despre relaţii publice, Polirom, Iaşi, 2003; 
Newson, Doug, Bob Carrell, Redactarea materialelor de relaţii publice, Polirom, Iaşi, 2004: 
Sandra Oliver, Strategii de relații publice, Polirom, Iași, 2009; 
Teodorescu, Gheorghe şi Petru Bejan, Relaţii publice şi publicitate, Axis, Iaşi, 2003. 

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

1. Redactarea unei invitații 
2. Redactarea scrisorii de motivație  
3. Redactarea poziției organizației 
4. Conceperea și redactarea discursului managerului general pentru conferința de presă 
5. Conceperea și analiza unei declarații de presă 
6. Organizarea une conferințe de presă, cu asumarea fiecărui rol circumscris acestui eveniment 
7. Întocmirea backround pentro o organizație  
8. Conceperea unui raport de activitate  
9. Întocmirea dosarului de presă (tip eveniment, tip carte de vizită) 
10. Realizarea revistei presei (prin decupare, prin selecție, prin problematizare, cronologic…) 
11. Realizarea textului relaționist reprezentînd propunerea 
12. Întocmirea fisierului de presă 
13. Conceperea istoricului organizației  
14. Redactarea scrisorii către editor și a dreptului la replica 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Bibliografia seminarului este aceeaşi cu bibliografia cursului. 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
Metoda prezentării interactive  
Metoda analizei de text 
Metoda comparaţiei  
Metoda argumentării 

 

EVALUARE 
metodele 

Monitorizarea activităţii de seminar pe parcursul semestrului 
Evaluarea examenului semestrial 

forme 

 Aprecierea intervenţiilor la fiecare seminar, în legătură cu subiectele discutate (1) 
Evaluarea textelor jurnalistice redactate constant pe parcursul seminariilor (2) 
Aprecierea prezentării temei de seminar convenită de student şi profesor (3) 
Evaluarea proiectelor finale lucrate în regim individual sau pe echipe (4) 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

(1)=20% 
(2)=20% 
(3)=10% 
(4)=10% se acordă din oficiu 
(5)=40% examen scris 



standardele 
minime de 

performanță**** 

Redactarea unei invitații 
Redactarea scrisorii de motivație  
Redactarea poziției organizației 
Conceperea și redactarea discursului managerului general pentru conferința de presă 
Conceperea și analiza unei declarații de presă 
Organizarea une conferințe de presă, cu asumarea fiecărui rol circumscris acestui 
eveniment 
Întocmirea backround pentro o organizație  
Conceperea unui raport de activitate  
Întocmirea dosarului de presă (tip eveniment, tip carte de vizită) 
Realizarea revistei presei (prin decupare, prin selecție, prin problematizare, cronologic…) 
Realizarea textului relaționist reprezentînd propunerea 
Întocmirea fisierului de presă 
Conceperea istoricului organizației  
Redactarea scrisorii către editor și a dreptului la replica 

*  obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii 
** la nivel de descriptor 
*** strategia didactică, materiale, resurse 
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz 
 
Data completării,                                    Titular de curs,                                                     Titular seminar,                   
20 septembrie 2016                                                conf. univ.dr. Ștefania Bejan                                  conf. univ.dr. Ștefania Bejan 
 
                Data avizării în departament, 
                   25 septembrie 2016 
                             Director de departament, 
                                                                                  conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 
 


