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GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE CATEDRA TITULARUL 
DISCIPLINEI CONF.UNIV.DR. GHEORGHE-ILIE FÂRTE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII 

 

DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE – 
 

 
OBIECTIVE 

• asimilarea unui sistem adecvat de concepte din domeniul relaţiilor publice 
• cunoaşterea principalelor aspecte ale practicii de relaţii publice 
• însuşirea unor deprinderi necesare în realizarea activităţilor de relaţii publice 

 
 
 
 
 
 

TEMATICĂ 
GENERALĂ 

• sferă publică, persoană publică, acţiune, respectiv activitate publică, opinie publică 
• definiţii şi modele ale relaţiilor publice 
• relaţiile publice: practică, profesie şi ştiinţă socială 
• obiective ale relaţiilor publice; activităţi de relaţii publice; metode şi instrumente 
folosite în practica de relaţii publice; canale şi media de comunicare 
• valenţe ale relaţiilor publice 
• audienţe şi publicuri: definiţii, caracterizări, priorităţi şi ierarhii 
• informare, convingere şi persuasiune în practica de relaţii publice 
• identitate publică, imagine publică şi reputaţie publică 
• trăsături ale relaţiei organizaţie-public în societăţile deschise contemporane 
• vectori ai schimbării în relaţiile publice 
• norme legale, standarde profesionale şi criterii morale în practica de relaţii publice 
• relaţii publice şi jurnalism; relaţii publice şi marketing; relaţii publice şi publicitate 
• direcţii de expansiune, respectiv de aprofundare a domeniului relaţiilor publice 

TEMATICA 
SEMINARIILOR 

La seminarii va fi aprofundată tematica generală. 

METODE DE 
PREDARE 

• expunerea, conversatia euristica, dezbaterea şi problematizarea 
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condiţii • frecventarea prelegerilor; participarea activă la cel puţin 7 seminarii 

criterii 
• numărul şi calitatea intervenţiilor la seminar, calitatea portofoliului de la 
seminar, rezultatul obţinut la lucrarea de control din timpul semestrului şi 
performanţa la examenul scris din sesiune 

forme • observaţie directă la seminarii, lucrare scrisă în cazul verificării pe 
parcurs şi examen scris în sesiune 

 
 
 

EVALUARE 

formula 
notei finale 

• (nota acordată pentru activitatea de la seminarii + nota acordată la 
examenul scris din sesiune) / 2 

 


