Programul de studii de licenţă: Comunicare şi relaţii publice – învăţământ la distanţă
Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale Comunicării

Informaţii generale
Cerinţe: diplomă de bacalaureat şi concurs de admitere pe bază de dosar
Durată: 3 ani (6 semestre); 180 credite ECTS
Forma de învăţământ: cu frecvență
Titlu profesional acordat absolvenţilor: Licenţiat în Ştiinţe ale comunicării
Descrierea programului de studii Comunicare şi relaţii publice – învăţământ la distanţă
Forma de şcolarizare Comunicare şi relaţii publice (CRP), în regim de învăţământ la distanţă (ID),
este organizată de Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării în colaborare cu Centrul de învățământ
la distanță, IFR și e-Learning, Universitatea Politehnica Timişoara. Programul de studii este
autorizat cu calificativul încredere conform Hotărârii Consiliului ARACIS din 26.09.2013.
Competenţele, calificările şi diplomele conferite sunt identice cu cele oferite de programul de
studii Comunicare şi relaţii publice, forma de învăţământ cu frecvenţă.
Competenţe şi cunoştinţe dobândite
Competenţe specifice programelor de studii Comunicare şi relaţii publice la nivel naţional:
Identificarea şi utilizarea limbajului şi a cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor
comunicării; utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC); identificarea şi
utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice;
realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice; asistenţă de specialitate în gestionarea
comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de comunicare.
Competențe suplimentare oferite de Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării:
Comunicare profesională și instituțională şi analiză şi evaluare a comunicării eficiente în limbile
engleză, franceză sau germană; mediere lingvistică şi culturală în limbile engleză, franceză sau
germană.
Discipline
 Introducere în teoriile comunicării
 Comunicare în contexte sociale
 Fundamentele relațiilor publice
 Comunicare cu presa
 Managementul relațiilor publice
 Imaginea organizațiilor
 Campanii de relații publice
 Relații publice în social media
 Relații publice în domeniul politic








Elaborare de produs PR cu calculatorul
Comunicare în limbaje specializate
(engleză/franceză/germană)
Tehnici de comunicare în limbi străine
(engleză/franceză/germană)
Medierea comunicării în limbi străine
(engleză/franceză/germană)
Limbi străine (engleză/franceză/germană)
Noțiuni de publicitate

Domeniul Științe ale Comunicării în Universitatea Politehnica Timişoara
Domeniul de licență Ştiinţe ale comunicării a fost implementat la Universitatea Politehnica
Timișoara în anul 2003 sub titulatura Comunicare socială şi relaţii publice. Prima promoţie de
absolvenți a fost în anul 2007. Începând cu anul 2004, denumirea specializării a devenit
Comunicare şi relaţii publice. Programul este acreditat cu calificativul încredere, conform
Hotărârii Consiliului ARACIS din 26.07.2012.
Misiunea programului Comunicare şi relaţii publice, învățământ la distanță, este de a forma
absolvenţi capabili să activeze ca specialişti în comunicare şi relaţii publice pentru activităţi
specifice ocupaţiei, desfăşurate în instituţii, societăţi comerciale, partide şi organizaţii politice,
organizaţii non-guvernamentale etc. Aceşti specialişti vor deţine competenţe şi abilităţi în
crearea şi gestionarea imaginii organizaţiilor, în medierea şi negocierea conflictelor ca şi în
redactarea de mesaje scrise şi audiovizuale în limba română şi în limbi de circulaţie
internaţională.
Perspective ale absolvenţilor
Absolvenţii programului de studii Comunicare şi relaţii publice, învățământ la distanță,
coordonat de Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării pot deveni: specialişti în relaţii publice (PR
officer, Corporate Affairs Officer); specialişti în relaţiile cu mass media (media relations officer,
media planner, media buyer); specialişti în audit de comunicare; purtători de cuvânt;
organizatori de evenimente; brand manageri; manageri de criză (crisis manager); copy-writers;
account managers; consultanţi în PR; corporate publishers; referenţi de specialitate marketing;
consultanţi resurse umane.
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