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Cadre didactice cu norma de bază: 

Nr. crt CADRE DIDACTICE  DISCIPLINE PREDATE 

1 

Prof. univ. dr. ARHIP Odette - Introducere în teoria comunicarii  

- Comunicare nonverbala  

- Semiotica  

- Strategii ale comunicarii eficiente în PR  

- Fundamente ale sistemului mass-media  

- Metareferetialitate si intermediatilitatea in 

comunicare 

2 

Prof. univ. dr. REPCIUC Teodor -Strategii de securitate  

- Tehnici de negociere  

- Managementul conflictelor  

- Tehnici de negociere şi mediere 

3 

Conf. univ. dr. BANCIU Elena - Cultura si comunicare organizationala  

- Comunicare politica  

- Etica si deontologia comunicarii  

- Relaţii şi comunicare cu presa  

- Retorică şi argumentare  

- Logica juridica  

- Marketing politic 

4 

Conf. univ. dr. FEKETE Adela - Istoria comunicarii  

- Comunicare interpersonala 

- Creativitate în PR si publicitate  

- Discursul publicitar  

- Comunicarea interpersonală în mediere şi în 

negociere 

5 

Conf. univ. dr. PETROVICI 

Merima  

- Introducere în publicitate  

- Campanii de publicitate  

- Comunicare didactica  

- Comunicarea managerială  

- Relaţiile publice în social. Domenii de 

aplicare 

6 

Lect. univ. dr. FLESNER 

Margareta  

- Tehnici de redactare a materialelor în PR  

- Metode si tehnici de cercetare în stiintele 

comunicarii  

- Campanii de relatii publice  

- Gestionarea comunicarii in situatii de criza 

7 

Lect. univ. dr. DANDU Nicoleta  - Comunicare televizuala si comunicare radio  

- Elaborarea de produse de PR cu mijloace 

RTV  

- Comunicare cu mass-media 

8 

Lect. univ. dr. POPESCU Maricel  - Analiza si gestionarea imaginii organizaţiei.  

- Strategii si tehnici ale practicii în PR  

- Ecologia relaţiilor interumane şi reguli ale 



negocierilor de succes  

- Sociologia opiniei publice 

9 Lect. univ. dr. BIRTALAN Ana - Limba engleza de specialitate 

 

Cadre didactice asociate: 

1 

Conf. univ. dr. HARIUC 

Constantin  

- Introducere în relatiile publice  

- Comunicare multimedia  

- Sociologia comunicarii  

- Strategii de relatii publice  

- Aplicatii multimedia în PR si publicitate  

- Bariere de comunicare în rezolvarea 

conflictelor interpersonale  

 


