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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR – 
 

 
 

OBIECTIVE 

 O1 Cunoaşterea specificului, a tipologiei, a structurii, a normelor de redactare şi a criteriilor de evaluare, 
privind textul jurnalistic, textul utilizat in relaţii publice şi  textul academic 
O2 Formarea abilităților de analiză și interpretare a textului jurnalistic, a textului comunicării instituţionale şi a 
textului academic 
 O3  Formarea de competenţe privind evaluare diferitelor tipuri de texte, în  comformitate cu exigenţele vizînd 
forma şi conţinutul comunicării specifice 
O4 Formarea de competenţe privind redactarea diferitelor tipuri de text, după  cerinţe date, din domeniul 
jurnalistic, al relaţiilor publice şi din domeniul academic, respectînd normele tehnice, normele legale, 
profesionale și morale, privind textul public  

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

 
 

 
COMPETENȚE 

PROFESIONALE 

Cunoştinţe:  cunoașterea și înțelegerea specificului, tipologiei, structurii, normelor de redactare şi  a criteriilor 
de evaluare, referitoare la textul jurnalistic, textul utilizat in relaţii publice  şi  textul academic; cunoașterea 
algoritmului de analiză și de interpretare a unui text specific domeniului; cunoașterea metodologiei elaborării 
diferitelor tipuri de texte; utilizarea cunoștințelor specifice în analiza, interpretarea și în redactarea diferitelor 
tipuri de texte specifice domeniului 
Abilităţi:  identificarea structurii și tipolologiei textelor in situații determinate; analizarea și interpretarea textelor 
specifice, după  norme date; evaluarea, în situații determinate, a diferitelor tipuri de texte specifice domeniului 
și identificarea erorilor în redactarea acestora; redactarea diferitelor tipuri de texte specifice, pentru situații 
determinate, respectînd normele tehnice, legale, profesionale și morale privind textului public 

 
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 

 
 

CONŢINUTUL 

CURSULUI 

 P 1 Surse ale informării jurnalistice; 
P 2 Știrea (specific, structura, norme de redactare, tipologia titlurilor si a lead-urilor);  
P 3 Interviul (specific, tipologie, etape ale redactării, norme de redactare);  
P 4 Comunicatul de presă (specific, structura, tipologie, norme de redactare); 
P 5 Declaraţia de presă (specific, structură, conținut); 
P 6 Conferința de presă (specific, organizare, continut, analiza impactului);  
P 7 Discursul public (specific, etape ale pregătirii, structură, norme de redactare, analiza impactului); 
P8-9 Scrisoarea și alte texte ale comunicării curente (specific, structură, tipologie, norme de redactare și de 
utilizare);  
P 10 Rapoarte şi propuneri (specific, structură, norme de redactare); 
P 11 Etapele cercetării științifice;   
P12-13 Redactarea textului academic (specificul textului academic, norme privind conținutul științific și 
redactarea acestuia; redactarea notelor şi a bibliografiei); 
P 14 Recenzia. 

 
BIBLIOGRAFIE 

Coman, Mihai (coord.), Manual de jurnalism, Editura  ,,Polirom”, Iaşi, 2009 
Eco, Umberto, Cum se face o teză de licenţă, Editura ,,Pontica”, Constanţa, 2000 
Newsom, Doug; Bob Carrell, Redactarea materialelor de relaţii publice, Editura ,,Polirom’’, Iaşi, 2004 
Toma, Melentina Lectură şi scriere academică, în: Petru Bejan (coord.), Comunicare socială şi relaţii publice, 
anul I, semestrul I, învăţămînt la distanţă, Editura Universităţii ,,AL.I.Cuza”, Iaşi, 2004; Erorile de argumentare 
in perspectiva unei tipologii semiotice, Editura „Stefan Lupascu”, Iasi, 2004  



CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR 

1-2. Ştirea: analiza titlului, a lead-ului, a textului unor știri; evaluarea știrii; redactarea ştirii după cerințe date 
(subiect, tip de titlu, tip de lead, format etc.); 
3-4. Interviul: analiza, interpretarea și evaluarea unor interviuri; redactarea întrebărilor pentru diferite  tipuri de 
interviu; realizarea unui interviu, parcurgînd toate etapele, prezentarea acestuia; 
5-6. Comunicatul  de  presă: analiză, interpretare, evaluare şi redactare în situații determinate; 
7. Declaraţia de presă: analiză, evaluare și redactare, în situații determinate; 
8. Conferinţa de presă: analiza diferitelor tipuri de conferinţă, evaluarea acestora; 
9. Discursul  public: analiză, evaluare şi redactare; 
10. Scrisoarea: analiza, evaluarea și redactarea diferitelor tipuri de scrisori, în situații concrete; 
11. Rapoarte, propuneri: analiză, evaluare în raport cu normele de redactare; 
12. Redactarea notelor unui text academic; analiză a diferitelor tipuri de note; exerciții de redactare a notelor; 
13. Redactarea bibliografiei unui text academic: analiza, evaluarea unor bibliografii; exerciții de redactare a 
bibliografiei;   
14. Recenzia: analiză şi redactare  

BIBLIOGRAFIE Identică cu bibliografia cursului. 

REPERE 

METODOLOGICE 
Strategii didactice: expunerea, conversatia euristica, exercițiul. Materiale didactice: protocoale de seminar; 
tipuri de texte publice specifice domeniului. Resurse: lucrările menţionate în bibliografie, materiale audio-
vizuale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUARE 

metodele 
La seminar, se vor utiliza observaţia sistematică, exercițiul și jocul de rol. Evaluarea 
materiei predate în cadrul prelegerilor se va face sub forma unei probe scrise de 2 ore. 

forme 
Evaluare formativă la seminar, evaluare sumativă, prin examen; 
Evaluarea orală și scrisă, la seminar; evaluarea scrisă, la examen   

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

 
Formula notei finale : rezultatul obținut la examen reprezintă 60% ; rezultatul obținut din 
evaluarea pe parcurs reprezintă 40% ; Nota finală  = nota examen+ nota seminar 
Evaluarea pe parcurs, la seminar, este dată de : evaluarea prin test, evaluarea realizării 
temelor și evaluarea prezenței  active, în proporții egale ;  
Contribuţiile la activităţile de seminar vor fi notate  de la 1 la 4.     
Lucrările scrise vor fi evaluate cu note de la 1 la 6 
. 

standardele 
minime de 

performanță 

 
Cunoașterea structurii și a normelor de redactare pentru fiecare tip de text din domeniul 
anunțat; Identificare erorilor în redactarea textelor publice;  redactarea textelor specifice, 
după normele tehnice, profesionale, legale și morale;  realizarea a șapte teme la seminar 
 
  

 
Data completării    Titular de curs    Titular de seminar 
 
23.09.2016     Conf.univ.dr. Melentina Toma   Asist.asoc.dr. Oana Daneliuc 
 
 
Data avizării în departament        Director de departament 
 
25.09.2016         Conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 
 
 


