
 

FIȘA DISCIPLINEI1 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior   Universitatea Politehnica din Timișoara 
1.2 Facultatea2 / Departamentul3   Științe ale Comunicării / 

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)   Științe ale Comunicării  

1.5 Ciclul de studii   Master 

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea   Comunicare, relații publice și media digitală /40 30 10 10 / Interdisciplinar 
(cu Inginerie electronică și telecomunicații) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei   Publicitate în media digitală 

2.2 Titularul activităților de curs   Conf. dr. Mariana CERNICOVA-BUCĂ 

2.3 Titularul activităților aplicative5   Asist. dr. Simona ȘIMON 

2.4 Anul de studiu6   II 2.5 Semestrul   I 2.6 Tipul de evaluare   E 2.7 Regimul disciplinei   DCA 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână    , din care:    3.2 curs    
3.3 seminar/laborator/ 
proiect/practică 

   

3.4 Total ore din planul de învățământ    , din care:  3.5 curs    3.6 activități aplicative    

3.7 Distribuția fondului de timp pentru activități individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren  50  

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  50 

Tutoriat Ore 
consultatii   

Examinări  

Alte activități      8 

Total ore activități individuale   158 
3.8 Total ore pe semestru7   200 

3.9 Numărul de credite   8 

 
4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

4.1 de curriculum     

4.2 de competențe    Utilizarea calculatorului în activități de comunicare, realizarea de materiale publicitare 

 
5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului    Sală de curs, videoproiector, calculator cu acces Internet 

5.2 de desfășurare a activităților practice    Sală de seminar, videoproiector, calculator cu acces Internet 

 
6. Competențe specifice acumulate 

Competențe 
profesionale8 

  Stăpânirea noțiunilor avansate din domeniul publicității online 

Capacitatea de a analiza critic, din punct de vedere lingvistic și semiotic, mesaje publicitare 

 Realizarea, în echipă, de variantede produse publicitare îmbunătățite sau complet noi. 

Competențe 
transversale 

   capacitatea de a conduce o echipă, prin proiecte de grup pe care le coordonează  
 abilități specifice de învățare și formare continuă 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Aprofundarea cunoștințelor teoretice (concepte, teorii, paradigme) din domeniul 

publicității, cu aplicabilitate la utilizarea lor în comunicarea digitală; 
 

7.2 Obiectivele specifice 

 Dezvoltarea gândirii sintetice și comparative, a simțului critic în analizarea materialelor 
publicitare online; 

 Dezvoltarea creativității pentru realizarea de produse publicitare în concordanță cu 
specificul mediului online; 

 Familiarizarea cu rolurile și activitățile specifice muncii în echipă  și distribuirea de 
sarcini pentru nivelurile subordonate, cu ajutorul noilor tehnologii din media digitală 
online.   

 
8. Conținuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

 Publicitate și societate: necesitatea integrării dimensiunii digitale în 
strategiile de comunicare      

  2 prelegere, brainstorming, 
discuții interactive, 
studiu de caz   Ecranele publicitare: telefonia mobilă, panourile cu led, PC-ul   2 

 Avantajele și dezavantajele publicității pe internet în comparație cu alte 
suporturi publicitare 

  2 

  Definirea și clasificarea activităților publicitare online (modele de 
publicitate pe Internet) 

  2 

                                                           

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

  Dimensiunea economică a publicității online (modalitățile de plată)   2 

  Funcțiile, etica și reglementările legale ale publicității online   2 

  Agenția de publicitate: roluri, munca în echipă   2 

  Campania publicitară pe internet: obiective, buget, planificare   2 

  Tipuri de publicitate online (publicitate prin bannere, pop-up windows, 
interstitiale, intermerciale, stimulente, screensavere, grupuri de 
discuții – newsgroups etc. 

  2 

  Campania de direct mailing   2 

 Elemente de comunicare interculturală în publicitate    2 

  Evaluarea eficienței campaniei publicitare online   2 

  Publicitatea online în România   2 

  Tendințe în publicitate: Facebook, cirip.ro și alte rețele sociale de succes   2 

Bibliografie9      
Armstrong, Steven, Advertising on the Internet, Kogan Page, Dover, 2001;  
Bădău, Horia, Tehnici de comunicare în Social media, Polirom, 2011. 
Balaban, Delia Cristina, Publicitatea. De la planificarea strategică la implementarea media, Polirom, Iași, 2009. 
Cathelat, Bernard, Publicitate și societate, Editura Trei, București, 2005. 
Russel, J.T. & W.R. Lane, Manual de publicitate; Teora; București, 2003;  
Sutherland, Max & Alice K. Sylvester, De la publicitate la consumator, Teora, București, 2008. 
Zbughea, Alexandra, Pânzaru, Florina, Galalae, Cristina, Ghid esențial de promovare, Tritonic, București, 2009. 
Weiss, Brigitte, Efectele publicității. Comunicarea de piață de succes, International Advertising Association, România, București, 2007. 

8.2 Activități aplicative10 Număr de ore Metode de predare 
 Analizarea comparativă a activității de promovare online a unor 
producători/ distribuitori timișoreni, naționali și internaționali 

  2 Analiză comparativă, 
Joc de rol 
Simulare 
 

 Analiza critică a unor mesaje publicitare replicate pe diferitele tipuri de 
suporturi 

  2 

Transformarea unor mesaje publicitare de pe suporturi tradiționale, 
adaptate la difuzare prin tehnologii digitale    

  2    

Joc de rol: comandarea unei campanii publicitare (redactare caiet de 
sarcini) 

2  

Agenția de publicitate – munca în echipă, asumarea de responsabilități

      
  2    

Proiectarea campaniei publicitare, buget, calendar, mesaje   2    
Producerea unui spot publicitar pentru suport digital     2    

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 



 

Bibliografie11     
Bibliografia recomandată pentru curs, texte autentice 
www.prwave.ro, http://horeabadau.ro/, http://www.mooc-list.com/course/online-advertising-onlinead-open2study 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 În urma investigării așteptărilor angajatorilor (aprilie 2013, inițiativă Board DCLS) a reieșit că aceștia doresc, în număr semnificativ, 
ca angajații pentru activitățile de comunicare/relații publice să fie capabili să conducă și campanii de promovare online (cu diferite 
tipuri de activități). 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 
        nota finală 

10.4 Curs 
  Demonstrarea cunoștințelor 
teoretice și practice în 
domeniul publicității online   

Examen scris     70% 

10.5 Activități aplicative  S:    demonstrarea capacității 
de analiză a produselor 
publicitare și a deprinderii de 
producere și promovare de 
mesaje publicitare online    

Portofoliu de lucrări   30% 

 L:             

 P:             

 Pr:                 

10.6 Standard minim de performanță (volumul de cunoștințe minim necesar pentru promovarea disciplinei și modul în care se verifică stăpânirea lui) 

 Demonstrarea cunoștințelor teoretice și practice în domeniul publicității online; demonstrarea capacității de analiză a produselor 
publicitare și a deprinderii de producere și promovare de mesaje publicitare, în concordanță cu specificul mediului online    

 
 

Data completării Titular de curs 
(semnătura) 

Titular activități aplicative 
(semnătura) 

    Conf. dr. Mariana CERNICOVA-BUCĂ 
…………………….……… 

Asist. dr. Simona ȘIMON 
…………………….……… 

 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultății12 Decan 
(semnătura) 

 
…………………….……… 

24.11.2014    
…………………….……… 

 

                                                           

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 

http://www.prwave.ro/
http://horeabadau.ro/
http://www.mooc-list.com/course/online-advertising-onlinead-open2study

