FIŞA DISCIPLINEI 1
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea 2 / Departamentul3
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii (denumire/cod/calificarea)

Universitatea Politehnica Timişoara
Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării
▬
Ştiinţe ale Comunicării
Master
Comunicare în afaceri

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei/Categoria formativă5
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor aplicative6
2.4 Anul de studiu7
2.5 Semestrul
2

3.

Elaborare lucrare disertație
Cadrul didactic coordonator
2.6 Tipul de evaluare
4

E

2.7 Tipul disciplinei8

Timp total estimat - ore pe semestru (activități directe (asistate integral), activități asistate parțial și activități neasistate9)
3.1 Număr de ore asistate
integral/săptămână
3.1* Număr total de ore asistate
integral/sem.

, din care:

3.2 ore curs

3.3 ore seminar/laborator/proiect

, din care:

3.2* ore curs

3.3* ore seminar/laborator/proiect

3.4 Număr de ore asistate
parțial/saptămână

14 , din care:

3.4* Număr total de ore asistate parțial/
semestru

98 , din care:

3.8 Număr de ore activități neasistate/
săptămână

21,7 , din
care:

3.8* Număr total de ore activități
neasistate/ semestru

3.9 Total
3.9* Total ore/semestru
3.10 Număr de credite

152 , din
care:

3.7 ore
elaborare
lucrare de
disertație
3.7* ore
3.5* ore proiect
3.6* ore
elaborare
cercetare
practică
lucrare de
disertație
ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe
platformele electronice de specialitate și pe teren
ore studiu individual după manual, suport de curs,
bibliografie și notițe
ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de
casă și referate, portofolii și eseuri
ore documentare suplimentară în bibliotecă, pe
platformele electronice de specialitate și pe teren
ore studiu individual după manual, suport de curs,
bibliografie și notițe
ore pregătire seminarii/laboratoare, elaborare teme de
casă și referate, portofolii și eseuri
3.5 ore proiect,
cercetare

3.6 ore
practică

98
11,
7

10
76

76

ore/săptămână10
250
10

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

 Parcurgerea disciplinelor de studiu din semestrele I-II
 Acumularea tuturor competenţelor anterioare

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3), actualizată pe baza Standardelor specifice ARACIS valabile începând cu
data de 1 iunie 2018.
2
Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studii 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. 376/18.05.2016 sau în HG similare actualizate anual.
5
Categoriile formative ale disciplinelor (ARACIS – Standarde specifice, pct. 4.1.2 a) sunt: discipline fundamentale, de domeniu, de specialitate.
6
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
7
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
8
Tipurile de disciplină (ARACIS – Standarde specifice, pct. 4.1.2 a) sunt: disciplină de aprofundare / disciplină de cunoaștere avansată și disciplină de sinteză (DA /
DCAV și DS).
9
În cadrul UPT, numărul de ore de la rubricile 3.1*, 3.2*,…,3.9* se obțin prin înmulțirea cu 14 (săptămâni) a numărului de ore din rubricile 3.1, 3.2,…, 3.9.
10
Numărul de ore total/săptămână se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.1, 3.4 şi 3.8.
1

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice




6. Competenţe la formarea cărora contribuie disciplina
Competenţe
specifice

 Asocierea pertinentă şi constructivă a informaţiilor şi practicilor provenind din două domenii diferite
(comunicare și afaceri)
 Selectarea, adaptarea, gestionarea şi aplicarea în manieră corectă şi adecvată a sistemului investigativ
transdisciplinar pentru rezolvarea inovativă şi eficientă a problemelor.
 Găsirea unor soluţii tehnologice inovative pentru asigurarea succesului în diferitele situaţii de comunicare .

Competențele
profesionale în
care se înscriu
competențele
specifice

 Identificarea și utilizarea limbajului, metodologiilor și cunoștințelor de specialitate
din domeniul științelor comunicării aplicate în mediul de afaceri;
 Identificarea și utilizarea strategiilor, metodelor și tehnicilor de comunicare în
vederea rezolvării eficiente și creative a unor situații din mediul de afaceri și sfera
publică;
 Planificarea și realizarea unor campanii de relații publice și comunicare specifice
mediului de afaceri;
 Relaționarea eficientă în cadrul mediului de afaceri în vederea rezolvării unor
situații concrete din mediul de afaceri;
Proiectarea și managementul afacerilor.
 Rezolvarea în mod realist – cu argumentare atât teoretica, cât si practica – a unor


Competențele
transversale în
care se înscriu
competențele
specifice

situații de comunicare profesională în mediul de afaceri, în vederea soluționării
eficiente, etice și deontologice a acestora;
 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipe multidisciplinare cu îndeplinirea
anumitor sarcini pe paliere ierarhice, specifice sferei comunicării în mediul de
afaceri.


Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră
și adaptare a propriilor competențe profesionale și manageriale la dinamica
mediului economic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

 Realizarea lucrării de disertaţie în vederea finalizării studiilor de masterat
 Familiarizarea masteranzilor cu cerinţele de fond în vederea realizării lucrării de
disertaţie;
 Formarea şi dezvoltarea aptitudinilor masteranzilor de a elabora proiecte şi lucrări cu
caracter preponderent aplicativ conform standardelor academice;
 Oferirea de consultaţii masteranzilor pe parcursul lucrării de disertaţie;
 Aplicarea corectă a metodelor, tehnicilor şi modelelor de analiză necesare în vederea
soluţionării temei alese;
 Fundamentarea de concluzii şi propuneri specific fiecărei teme;
 Identificarea de soluţii novative de rezolvare a temei propuse

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Număr de ore

Metode de predare

Bibliografie11

8.2 Activităţi aplicative12
1.Discuţii privind modul de elaborare a lucrării de disertaţie : structura
lucrării, condiţii de tehnoredactare, folosirea referinţelor bibliografice,
utilizarea figurilor, graficelor, tabelelor, etc.
2.Stabilirea calendarului de realizarea alucrării de disertaţie
3.Discuţii cu masteranzii privind aspectele teoretice şi metodologice
specifice fiecărei teme abordate în locrarea de disertaţie
4.Pregătirea masteranzilor pentru realizarea părţii practice a lucrării
de disertaţie : precizări cu privire la structurarea analizei și abordarea
studiului de caz
5.Clarificări privind studiul de caz elaborat în cadrul lucrării de
disertaţie. Verificarea stadiului de elaborare a lucrărilor de disertaţie
6.Discuţii cu privire la modul de elaborare a concluziilor şi
propunerilor
7.Discuție cu privire la modul de prezentare a lucrării la examenul de
susținere a lucrării de disertație și la întocmirea prezentării
PowerPoint

Număr de ore

Metode de predare
Prezentarea problemei
aplicative, discuţii
privind activitatea
aplicativă. Efectuarea
lucrării propriu-zise.
Calcule şi evaluări,
discuţii şi concluzii.

Bibliografie13
1. Literatura de specialitate care abordează tema tratată
2. Legislația în vigoare
3. Metodologia de finalizare a studiilor la programul de master interdisciplinar „Comunicare. Relații publice și media digitală” (cu
Anexele și Precizările aferente)

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Conţinutul disciplinei este în concordanță cu aşteptările reprezentanţilor mediului de afaceri, conţinutul COR și cu
obiectivele programului de master

10. Evaluare

Cel puţin un un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. De asemenea, cel puţin un titlu trebuie să se refere la o lucrare de referință pentru disciplină, lucrare de
circulaţie naţională şi internaţională, existentă în biblioteca UPT.
12
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 6. 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:”.
13
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.
11

10.1 Criterii de evaluare14

Tip activitate

10.3 Pondere din
nota finală

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs
10.5 Activităţi aplicative

S:
L:
P: Realizarea proiectului
pentru susţinerea lucrării de
disertaţie

Promovarea evaluării presupune redactarea
şi susţinerea unei lucrării de disertaţie care să
reflecte asimilarea de competențe, abilități
specifice specializării interdisciplinare a
programului de masteri

Pr:
Tc-R15:
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică
stăpânirea lui)16



Promovarea evaluării presupune redactarea şi susţinerea lucrării de disertaţie cu o notă mai mare de 6

Data completării

Director de departament
(semnătura)

Titular de curs
(semnătura)

Titular activităţi aplicative
(semnătura)

…………………….………

…………………….………

Data avizării în Consiliul Facultăţii17

Decan
(semnătura)

05.11.2019
…………………….………

…………………….………

Fișele disciplinelor trebuie să conțină procedura de evaluare a disciplinei cu precizarea criteriilor, a metodelor și a formelor de evaluare, precum și cu precizarea
ponderilor atribuite acestora în nota finală. Criteriile de evaluare trebuie să corespundă tuturor activităților prevăzute în planul de învățământ (curs, seminar, laborator,
proiect), precum și formelor de verificare pe parcurs (teme de casă, referate ș.a.)
15
Tc-R=teme de casă - Referate
16
Pentru acest punct se recomandă consultarea “Ghidului de completare a Fișei disciplinei” de la adresa:
http://univagora.ro/m/filer_public/2012/10/21/ghid_de_completare_fisa_disciplinei.pdf
17
Avizarea Fișei disciplinei a fost precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studii.
14

