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Programul de studii de licenţă: Comunicare şi relaţii publice
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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: zi
Titlu profesional acordat absolvenţilor: Licenţiat în Ştiinţe ale comunicării

Descrierea domeniului

Ştiinţele comunicării ocupă un loc distinct în aria disciplinelor socio-umane, oferind soluţii pentru realizarea
eficientă a legăturilor cu mediul interpersonal, profesional, societal. În societatea contemporană, comunicarea a
devenit una dintre noţiunile-cheie, alături de concepte precum identitate, imagine, relaţie, mediere sau
semnificaţie. O consecinţă vizibilă a recunoaşterii importanţei comunicării este apariţia profesiei de comunicator
(specialist în relaţii publice, PR manager sau consilier de imagine – ocupaţii recunoscute şi evidenţiate în
Clasificarea Ocupaţiilor din România, dar şi în majoritatea ţărilor dezvoltate ale lumii). Domeniul este, prin
urmare, abordat amplu în programe de studiu care conduc la formarea profesională a specialiştilor în
comunicare, angajaţi în instituţii publice, firme şi companii, organizaţii neguvernamentale de rang local, naţional
şi internaţional. Între atribuţiile acestor specialişti se numără proiectarea canalelor de comunicare şi a strategiilor
de comunicare pentru multiple scopuri, gestionarea comunicării interne, promovarea performanţelor
instituţionale, crearea şi promovarea imaginii unei instituţii, realizarea de campanii de comunicare.

Competenţe şi cunoştinţe dobândite

Competenţe specifice programelor de studii Comunicare şi relaţii publice la nivel naţional:
C1. Identificarea şi utilizarea limbajului şi a cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării;
C2. Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC);
C3. Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice;
C4. Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice;
C5. Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi / sau în medierea conflictelor de comunicare.
Competenţe suplimentare oferite de Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării:
C6. Comunicare profesională şi instituţională şi analiza şi evaluare a comunicării eficiente în limbile engleză,
franceză sau germană.
C7. Mediere lingvistică şi culturală în limbile engleză, franceză sau germană.

Discipline (exemple)

Introducere în teoriile comunicării
Comunicare în contexte sociale
Noţiuni de publicitate
Fundamentele relaţiilor publice
Comunicare cu presa
Managementul relaţiilor publice
Imaginea organizaţiilor
Campanii de relaţii publice
Relaţii publice în social media
Relaţii 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)

Domeniul Ştiinţe ale Comunicării, Specializarea Comunicare şi relaţii publice în
Universitatea Politehnica Timişoara
Domeniul de licenţă Ştiinţe ale comunicării a fost implementat la Universitatea Politehnica Timişoara
în anul 2003 sub titulatura Comunicare socială şi relaţii publice. Prima promoţie de absolvenţi 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 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” 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-writer
• Account manager
• Consultanţi în PR
• Corporate publisher
• Referenţi de specialitate marketing
• Consultanţi resurse umane

Contact
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