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ACTIVITĂŢILOR 

DE CURS 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE Departamentul 

Conf. univ.dr. Gerard Stan Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice 

 

TITULARUL  

ACTIVITĂȚILOR 

DE SEMINAR/L.P. 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

drd. Georgiana Șerban Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice 

 

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Fundamente ale relaţiilor publice; Comunicarea cu presa 

 

OBIECTIVE*  O1: să înţeleagă principalele dimensiuni ale imaginii organizaţionale; 
O2: să se familiarizeze cu principalele strategii şi tehnici de formare şi promovare a imaginii organizaţiei; 
O3: să deprindă o metodă de evaluare a imaginii unei organizaţii;  
O4: să-şi însuşească principiile necesare gestionării eficiente a situaţiilor de criză; 

COMPETENŢE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENŢE 

PROFESIONALE** 
Cunoştinţe: să cunoască componentele identităţii unei organizaţii, să înţeleagă legătura dintre reprezentarea 
socială a unei organizaţii şi imaginea sa, să cunoască principiile de management al imaginii publice, să 
cunoască principalele tipuri de crize şi factorii care le pot influenţa, să cunoască principiile comunicării pe 
timp de criză.  
Abilităţi: să stăpânească o metodă de evaluare şi diagnostic a imaginii publice, să ştie să realizeze un plan 
de comunicare pe perioade de criză, să cunoască logica acţiunii unei celule de criză, să ştie cum să 
comunice cu presa pe perioade de criză.  

COMPETENŢE 

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. Identitate de brand, brandul instituţional şi imaginea instituţiei 
 2. Conceptul de imagine publică: de la identitatea de brand la geneza imaginii sociale 
 3. Natura imaginii publice; reprezentarea socială şi imaginea publică 
 4. Metode de evaluare şi diagnosticare a imaginii publice 
 5. Sistemul indicatorilor de imagine şi evaluarea imaginii sociale a unei organizaţii 
 6. Strategii şi tehnici de construcţie a imaginii organizaţiei 
 7. Modalităţi de gestionare şi promovare a imaginii organizaţiei 
 8. Imaginea mediatică a unei organizaţii; analiza imaginii mediatice                                               
 9. Crizele şi impactul lor asupra imaginii unei organizaţii 
10. Tipuri de crize: criza organizaţională; criza de comunicare 
11. Criza mediatică; criza de imagine 
12. Analiza crizei de imagine 
13. Măsuri şi tehnici pentru rezolvarea crizelor de imagine 
14. Reguli şi strategii pentru desfăşurarea comunicării în situaţii de criză 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Chiciudean, Ion și Ţoneş Valeriu, Gestiunea crizelor de imagine, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2002 
Coman Cristina, Comunicarea de criză. Tehnici şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2009 
Haineş, Rosemarie, Imaginea instituţională, Editura Tribuna economică, Bucureşti, 2003 
Halic, Bogdan-Alexandru & Chiciudean, Ion, Analiza imaginii organizaţiilor, Editura Comunicare.ro,  
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Bucureşti, 2004 
Libaert, Thierry, Comunicarea de criză, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008 
Libaert, Thierry, Planul de comunicare. Cum să-ţi defineşti şi să-ţi organizezi strategia de comunicare, Editura 
Polirom, Iaşi, 2009 
Luchian, Daniel Gh., Managementul în perioade de criză, Editura Economică, Bucureşti, 2002 
Marconi, Joe, Ghid practic de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2007, pp. 83-106 
Olins, Wally, Noul ghid de identitate Wolff Olins. Cum se creează şi se susţine schimbarea prin 
managementul identităţii, Editura Comunicare.ro,  Bucureşti, 2004 
Regester, Michael & Larkin, Judy, Managementul crizelor şi al situaţiilor de risc, Editura Comunicare.ro, 
Bucureşti, 2003 

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

1.Strategii şi tehnici de formare a imaginii organizaţiei 
2.Evaluarea imaginii sociale a unei organizaţii 
3.Crizele şi impactul lor asupra imaginii unei organizaţii  
4.Criza organizaţională; criza de comunicare 
5.Criza mediatică; criza de imagine 
6.Analiza crizei de imagine; măsuri şi tehnici pentru rezolvarea crizelor de imagine 
7.Cum se realizează comunicarea în situaţii de criză? 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

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 unui proiect final.  

forme 
Înregistrarea prezenţelor la seminarii; notarea contribuţiilor la activităţile de seminar; 
corectarea portofoliului de seminar; corectarea proiectului realizat pentru seminar, 
corectarea proiectului final. 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

Nota finală reprezintă media aritmetică între nota obţinută la seminar (proiect, teme, 
minim 2 prezentări) şi nota obţinută la proiectul final. Activităţile de seminar şi proiectele 
sunt notate cu note de la 1 la 10; nerealizarea activităţilor minime de seminar și absența 
la colocviu se notează cu 0. 

standardele 
minime de 

performanţă**** 

Să cunoască componentele identităţii unei organizaţii, să stăpânească o metodă de 
evaluare şi diagnostic a imaginii publice, să ştie să realizeze un plan de comunicare pe 
perioade de criză. 

*  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. Gerard Stan                                               drd. Georgiana Șerban 
 
                Data avizării în departament, 
                      25 septembrie 2016 
                             Director de departament, 
                                                                                  conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 
 


