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Course and Seminar ECTS: 10 
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Skills and Competences: 

*Cunoaşterea şi înţelegerea unor concepte de bază privind comunicarea publică şi publicitară * 
Explicarea şi înţelegerea modului de funcţionare a unui birou de presă * Instrumental – 
aplicative: Dezvoltarea unor abilităţi necesare pentru redactarea de materiale publicitare şi de 
PR * Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate în 
domeniul jurnalismului * Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare * Realizarea şi 
promovarea unor produse ale comunicării publice. 
 
*Înţelegerea unor situaţii de comunicare publică * Înţelegerea responsabilităţii comunicatorului 
de mesaje publice * Rezolvarea, cu argumente teoretice şi practice, a unor situaţii profesionale 
uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora * Aplicarea tehnicilor de 
muncă eficientă în echipă multidisciplinară, cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice. 

Objectives:  

 
*Aprofundarea principalelor concepte, teorii şi modele ale comunicării, cu accent pe 
comunicarea publică. Înţelegerea importanţei, dar şi a limitelor fiecărui model teoretic analizat. 
 
* Analiza unor situaţii de comunicare în conformitate cu modelele teoretice studiate * 
Actualizarea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor de relaţionare cu mass-media, prin 
prisma generării şi promovării mesajelor de PR şi publicitare * Însuşirea unor metode şi tehnici 
moderne de comunicare publică: PR şi publicitate * Însuşirea unor strategii şi tehnici moderne 
de comunicare prin mass-media * Aprofundarea unor tehnici de adaptare a mesajelor 
publicitare la dinamica pieţei media. 

Contents:  

Course and Seminar:  

 
*De la teoria comunicării la ştiinţele comunicării. Dificultatea delimitării domeniului 
comunicării. Diversitatea situaţiilor comunicaţionale şi a modalităţilor. Comunicare 
interpersonală şi comunicare publică. Definiţii operaţionale şi perspective de studiu. 
Interdisciplinaritatea în studiul comunicării - Studii de caz 
*Axiomele comunicării în viziunea Şcolii de la Palo Alto. Regulile constitutive, generative ale 
situaţiilor de comunicare. Comunicarea ca proces interacţional - Dezbatere 
*Mari orientări în studiul comunicării. Modele descriptiv-explicative. Modelul elementar de 
comunicare: ECR. Teoria matematică a comunicării (Shannon şi Weaver) - paradigma 
fondatoare a ştiinţelor comunicării. Comunicare şi informaţie. Entropie şi redundanţă, feed-
back - Studii de caz 
* Paradigma lingvistică. Semn, semnificaţie, limbă, limbaj. Concepţia lui Fr. de Saussure. 
Modelul lui Roman Jakobson. Noţiunile de „cod” şi „canal”; factorii şi funcţiile comunicării 



verbale - Exerciţii aplicative 
* Modele empirico-funcţionaliste ale comunicării de masă. Studiul sociologic şi psiho-sociologic 
al comunicării: în cadrul mass-media, al organizaţiilor profesionale etc. Modele privind efectele 
comunicării prin mass-media. Paradigma lui Harol Lasswell. Persuasiune şi comunicare - Studii 
de caz 
* Modele antropologice ale comunicării. Concepţia lui Ray Birdwhistell. Şcoala de Chicago şi 
interacţionismul simbolic. Programul lui Erving Goffman. Etnometodologia şi limbajul. 
Etnografia comunicării. Analiza sistemelor globale de comunicare. Interdisciplinaritatea în 
studiul comunicării - Studii de caz 
* Definiţii şi modele ale relaţiilor publice. Modalităţi de definire: aspecte conceptuale şi 
instrumentale. Interferenţa cu alte domenii. Delimitarea de propagandă, marketing, publicitate. 
Stadii de evoluţie ale relaţiilor publice: de la proces unidirecţional la proces bidirecţional. 
Edward L. Bernays: Cristalizarea opiniei publice (1923). Conceptul şi profesia de consilier în 
relaţii publice - Studii de caz 
* Relaţiile publice – funcţie managerială a organizaţiei (Rex F. Harlow, 1976). Trinom: 
management, organizaţie, public, plus binom: comunicare, relaţii. Teoria celor patru modele ale 
relaţiilor publice (James E. Gruning şi Todd Hunt, 1984): Modelul impresariat/publicitate; 
Modelul informării publice; Modelul relaţiilor publice bidirecţionale şi asimetrice; Modelul 
relaţiilor publice bidirecţionale şi simetrice. Specificul comunicării organizaţionale – Dezbatere 
* Teoria celor 3i: interes, iniţiativă, imagine. Rolurile situaţionale ale unei organizaţii: 
persuasiunea, pledoaria, informarea publică, susţinerea unei cauze, managementul 
imaginii/reputaţiei, managementul relaţiilor. Modele privind practica relaţiilor publice: tip 
corporaţie; organizaţie non-profit; sport, turism, timp liber; guvernamental şi militar, educaţie, 
relaţii publice internaţionale. Conceperea şi realizarea unui comunicat de presă. Interviul pentru 
mass-media - Exerciţii aplicative 
* Relaţiile publice şi mass-media. Strategii şi practici de comunicare eficientă cu mass-media. 
Forme de comunicare cu mass-media realizate prin serviciul de presă. Managementul 
comunicării de criză. Modelul integrat (normativ + constituenţii / instanţele care-l fac aplicabil: 
educaţia, asociaţiile profesionale, acreditarea, codurile de conduită profesională) - Studii de caz 
* Conceperea şi organizarea unei conferinţe de presă. Organizarea unei conferinţe de presă - 
Exerciţii aplicative 
* Comunicarea publicitară. Delimitări conceptuale. Funcţii (informare, persuasiune). Mesaj şi 
consumator. Tipuri (mediatică, outdoor, directă-BTL). Receptarea reclamei (componente: 
produs, brand, mesaj, realizare efectivă). Efectele comunicării publicitare – Dezbatere 
* Elementele procesului creativ în publicitate. Limbajul publicităţii. Text şi imagine în 
conceperea şi realizarea mesajului publicitar. Macheta de presă şi spotul audio-video. Predarea 
şi susţinerea proiectelor  
* Recapitulare în vederea examenului - Dezbatere 
 


