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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 

ore 
Curs Seminar 

Lucrări 

practice 

Forma de 

evaluare 
Credite 

Relaţiile publice în 

câmpul social. 

Planificarea 

comunicării 

Se aduc în atenţie probleme legate de practica relaţiilor 

publice în social (concept, obiective, importanţă 

socială), comunicarea organizaţiilor cu mass-media şi 

despre necesitatea planificării comunicării 

organizaţiilor 

16 8 8 - C 4 

Mass-media şi valorile 

promovate 

Se abordează elementele mass-media, valorile tipurile 

de informaţii cu care operează. Construcţia ştirilor 
20 8 8 4 C 5 



Relaţiile dintre 

specialiştii în relaţii 

publice şi jurnalişti 

Se analizează imaginile cu care operează atât 

specialiştii în relaţii publice cât şi jurnaliştii despre 

mediile în care îşi desfăşoară activitatea 

16 8 8 - E 4 

Forme, tehnici şi 

mijloace de relaţii 

publice în relaţia cu 

presa 

Sunt abordate aspecte referitoare la biroul de presă, 

conferinţele, comunicatele, dosarele, fişierele şi 

revistele presei 
24 8 4 12 E 6 

Tehnici de redactare a 

documentelor folosite 

în relaţia cu presa 

Se analizează principiile care sunt folosite în 

redactarea documentele şi metodele de redactarea 

concretă a acestora 

28 8 4 16 E 6 

Comunicarea cu presa 

în timpul crizei 

Sunt puse în evidenţă modalităţile de elaborare a 

planului de criză, specificul relaţiei cu presa şi 

tehnicile folosite 

20 8 4 8 E 5 

Certificarea 

competenţelor 

profesionale 

 

- - - 6 E 10 

Total   130 48 36 46  40 
 

Calificare universitară/standard ocupaţional: Comunicare şi relaţii publice 

Ocupaţii posibile conform COR: 
Specialist în relaţii publice - 244701; Purtător de cuvânt - 244706; Asistent director/responsabil de funcţiune (studii sup.) - 241924; Prezentator 

expoziţii - 241912; Tehnoredactor - 245121;  

Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: 
Specialist în informare publică; Specialist monitorizare media; Consilier şi consultant în comunicare şi relaţii publice; Asistent de cercetare în 

relaţii publice şi comunicare; Consultant media, consultant branding; Referent de specialitate în comunicare şi relaţii publice; specialist în 

comunicarea cu presa. 

 

Competenţe dobândite:  

Competenţe profesionale: 

C1.2 Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor de specialitate din domeniu 

C2.2 Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri media în comunicare 



C5.3 Utilizarea strategiilor şi metodelor de comunicare în gestionarea situaţiilor de criză şi/sau mediere 

C2.4 Utilizarea unor criterii şi metode standard de evaluare a calităţii şi limitelor folosirii diverselor tehnologii în cadrul unor acte concrete 

de informare şi comunicare 

C3.4 Identificarea şi utlizarea unor tehnici şi indicatori relevanţi pentru monitorizarea şi evaluarea proceselor de comunicare 

C4.5 Elaborarea documentaţiei pentru prezentarea unui produs RP 
 

Competenţe transversale: 
CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice 
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