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OBIECTIVE*  O-1: Să favorizeze dobândirea de competenţe manageriale de către studenţi pentru a identifica la timp 
problemele specific manageriale, consecinţele acestora asupra performanţei individuale şi organizaţionale. 
   
O-2: Să mărească capacitatea studenților de a lua decizii de tip managerial (a identifica soluţiile şi 
instrumentele necesare pentru evitare/rezolvare). 

Competente specifice acumulate 

COMPETENTE 

PROFESIONALE** 
1. Conştientizarea și înțelegerea importanței aplicării teoriilor şi principiilor managementului  în sfera relatiilor 
publice; 
2.  Înțelegerea și  însuşirea suportului teoretic pentru identificarea problemelor manageriale din sfera relatiilor 
publice şi rezolvarea acestora prin luarea de decizii; 
3.     Cunoaşterea modalităţilor de prevenire-rezolvare a problemelor în contextul mediului intern şi extern al 
organizaţiei, identificarea modalităţilor de acţiune aplicand instrumentarul managerial specific. 

COMPETENTE 

TRANSVERSALE 
CT-1 Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale 
uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora. 
CT-2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice. 
CT-3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii 

Formarea capacității de analiză şi viziune strategică, capacitate de a aplica funcţiile manageriale, de a 
formula şi implementa planurile, strategiile şi instrumentele manageriale din sfera relaţiilor publice într-
un context economico-politic şi social dat; 
Formarea capacității de a reprezenta organizaţia în relaţie cu categoriile de publicuri vizate si ceilalţi 
actori sociali; 
Formarea deprinderii de a acţiona în cazuri de criză organizaţională şi de a iniţia schimbarea, 
capacitatea de a asigura performanţa in activitatea de relaţii publice a organizaţiei în contextul 
globalizării, capacitatea de a comunica şi de a coordona angajaţii implicaţi în activitatea de relaţii 
publice, de a-i motiva şi orienta spre atingerea obiectivelor, capacitatea de a rezolva conflicte; 
Deprinderea aplicării unui stil de management adecvat în relaţie cu angajaţii, a unui comportament 
bazat pe competenţă managerială şi responsabil în activităţile care implică diferitele categorii de 
publicuri şi adaptarea şi particularizarea în funcţie de fiecare situaţie;  
Formarea capacității de acţionare în situaţiile de criză adoptând strategia adecvată, învăţare continuă şi 
spirit antreprenorial; 
Asumarea principiilor manageriale în desfăşurarea activităţii de relaţii publice, adoptarea unui 
comportament şi a unei ţinute care să fie în concordanţă cu standardele profesionale manageriale 
recunoscute, înglobarea acestora în ansamblul principiilor şi modalităţilor de acţiune generale în 
activităţile organizaţionale şi de relaţii publice desfăşurate. 

CONTINUTUL 

CURSULUI 
        
1. Practică şi Comunicare Managerială 



2. Locul şi Rolul Relaţiilor Publice în Organizaţie  
3. Activitatea de Relaţii Publice 
4. Structuri Organizatorice 
5. Procesul Activităţilor de Relaţii Publice 
6. Programe de Relaţii Publice 
7. Strategii ale Relaţii Publice 
8.Relaţii Publice şi Mix-ul de Marketing 
9. Relaţii Publice în Mediul Digital 
10. Relaţii Publice şi Managementul Crizelor 
11. Relaţii Publice şi Responsabilitatea Socială 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Aaronson, S.A., Reeves, J.T. : Corporate Responsibility in the Global Village: the Role of public Policy, 
National Policy Association, USA, 2002 
Grunig, J.E., Dozier, D.M., Excellence in Public Relations and Communication Management, IABC Research 
Foundation, Lawrence Erlbaum Associates, USA, 1992 
Ledingham, J.A., Bruning, S.D. , Public Relations As Relationship Management: A Relational Approach to the 
Study and Practice of Public Relations, Lawrence Erlbaum Associates, 2001 
Nica, P. Iftimescu, A., Management. Concepte şi aplicaţii practice. Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2006 
Orzan, G., Orzan, M., Relaţii publice online, Ed. Uranus, Bucureşti, 2007 
Rollinson, D., Broadfield, A., Organisational Behaviour and Analysis - An integrated approach, second 
edition, Financial Times - Prentice Hall, an imprint of Pearson Education, UK, 2002 
Weintraub Austin, E., Pinkleton, B. E., Strategic Public Relations Management: Planning and Managing 
Effective Communication Programs,Routledge, USA, 2006 

CONTINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

1.Activităţi aplicative: discuţii în grup pe tematica propusă  
2.Simularea de situaţii care comportă aspecte manageriale in relaţiile publice şi căutarea de soluţii  
3.Studii de caz in managementul relaţiilor publice – individual şi în echipă 
4. Lucrare practică - proiect de echipă – managementul unei campanii de relaţii publice (proiect prezentat in 
cadrul seminarului şi predat in format fizic) 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Aceeaşi ca la curs 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
Note de curs 
Expunerea, descrierea 

 

EVALUARE 

metodele 

50% activitate seminar - S - + 50% lucrări – L - (din care 30% lucrare scrisă pe parcursul 
semestrului (EP) + 70% examinare scrisă finală (E)); - activităţile de seminar şi lucrările 
scrise sunt notate cu note de la 1 la 10;  
 nerealizarea unei activităţi de seminar şi absenţa la lucrarea scrisă se notează cu 0;  
 pentru promovarea examenului, media notelor de la S şi L trebuie să fie minim 5;  
 în funcţie de participarea activă a studentului la cursuri, acesta poate primi bonusuri care 
se vor adăuga la nota finală. 

forme 
Examinare orală şi scrisă în cadrul seminariilor şi examinare scrisă lucrare pe parcursul 
semestrului şi examen final. 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

50% S+50% L (30% EP+70% E) 

standardele 
minime de 

performanță**** 

(a)participare activă în cadrul seminariilor, prezentarea lucrării practice, predarea lucrării 
practice;  
(b)participarea activă la cel puţin 10 seminarii;  
(c)realizarea a cel puţin jumătate dintre activităţile de seminar;  
(d)participarea la lucrarea scrisă; 

*  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 de seminar/l.p., 
20.09.2016   Lect. Dr. Maria Tătărușanu   Asist. Drd. Dora Morhan 

 
                Data avizării în departament, 
                   25 septembrie 2016 
                             Director de departament, 
                                                                                  conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 


