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DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE – 
 

 
OBIECTIVE 

 explicitarea conceptului de comunicare politică; 
 înţelegerea comunicării politice ca acţiune colectivă complexă; 
 cunoaşterea condiţiilor de eficacitate şi eficienţă ale comunicării politice; 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEMATICĂ 
GENERALĂ 

 definirea comunicării politice ca acţiune colectivă semiotică ce se realizează în 
contextul organizării şi conducerii unei societăţi, respectiv ca act de exercitare a puterii prin 
folosirea exclusivă a semnelor 
 determinarea factorilor care intervin în comunicarea politică: agentul (sau autorul), 

instrumentul, contextul, impulsul intenţionat, maniera de realizare şi rezultatul 
 cunoaşterea principalilor agenţi ai comunicării politice: partidele politice, instituţiile şi 

autorităţile publice, compartimentele birocratice, grupurile de presiune, mass-media şi 
cetăţenii consideraţi în mod individual 
 definirea codului politic şi identificarea principalelor tipuri de mesaje politice: mesajele 

de informare (titulatura, logo-tipul, statutul şi programul politic) şi mesajele persuasive 
(mesajele transmise în cadrul programelor de audienţe, discursurile politice rostite la 
reuniunile partidului, discursurile politice rostite la mitingurile electorale şi la alte adunări 
publice, sloganul politic, afişul politic, reclama politică, comunicatul de presă, interviul şi 
conferinţa de presă) 
 conturarea contextului politic: cadrul referenţial şi organizarea politică a societăţii 
 tratarea impulsurilor intenţionate subiacente comunicării politice ca paşi în urmarea 

unor reguli 
 valori ale comunicării politice: eficacitatea, eficienţa, politeţea şi moralitatea 
 instituirea unei ordine sociale juste: rezultat ultim al comunicării politice 
 acţiuni subsumate comunicării politice: cunoaşterea contextului, asumarea unei 

imagini publice, selectarea temelor de comunicare şi a mesajelor capabile să le exprime, 
modalizarea comunicării politice, transmiterea mesajelor şi monitorizarea rezultatelor 

 
 

TEMATICA 
SEMINARIILOR 

 relaţia politică-media 
 caracteristici ale campaniilor electorale contemporane 
 mesajele politice de informare 
 reclama politică 
 dezbaterile politice televizate 
 comunicarea politică în era internetului 
 comunicarea politică – mijloc de constituire a unei democraţii participative 

METODE DE 
PREDARE 

 expunerea, conversatia euristica, dezbaterea şi problematizarea 
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condiţii  frecventarea prelegerilor; participarea activă la cel puţin 4 seminarii 

criterii  numărul şi calitatea intervenţiilor la seminar, rezultatul obţinut la 
referatul din timpul semestrului şi performanţa la examenul scris din sesiune 

forme  observaţie directă la seminarii, referat în cazul verificării pe parcurs şi 
examen scris în sesiune 

 
 

EVALUARE 

formula 
notei finale 

 (nota obţinută pentru activitatea la seminar + nota obţinută la referat +  
+ 2 x nota obţinută la examenul scris din sesiune) : 4 
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