
 

FIŞA DISCIPLINEI1 

 

 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea Politehnica Timişoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3  Ştiinţe ale Comunicării / Comunicare şi Limbi străine 

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4)   Ştiinţe ale Comunicării (40 30 10 60) 

1.5 Ciclul de studii   Licenţă 

1.6 Programul de studii 

(denumire/cod)/Calificarea 

Comunicare şi relaţii publice (40 30 10 60 20) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei MANAGEMENTUL RELAȚIILOR PUBLICE   

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Adina PALEA   

2.3 Titularul activităţilor aplicative5 Lect. dr. Adina PALEA   

2.4 Anul de 

studiu6 

  2 2.5 

Semestrul 

  2 2.6 Tipul de 

evaluare 

  E 2.7 Regimul 

disciplinei 

DS, Op 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână    4, din care:    
3.2 

curs 
  3 

3.3 seminar/laborator/ 

proiect/practică 
2 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

  56, din care:  3.5 

curs 

  

28 

3.6 activităţi aplicative 
28 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi    0 

Total ore activităţi individuale 44 

3.8 Total ore pe semestru7 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Anul I, sem.I – Management general 

 Anul I, sem.II – Fundamentele relaţiilor publice 

4.2 de competenţe  

 
5. Condiţii (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. 



 

5.1 de desfăşurare a cursului  

5.2 de desfăşurare a activităţilor 

practice 

 Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun 

acord cu studenţii. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia 

pe motive altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru 

predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar/laborator, lucrările vor 

fi depunctate cu 1 pct./zi de întârziere.    

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale8 

CP3: Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul 

de relaţii publice; 

CP: Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice; 

CP5 : Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză 

Competenţe 

transversale 

CT2: Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă, cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 

paliere ierarhice 

CT3: Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele 

pieţei muncii 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Tratarea comunicării şi a publicurilor din perspectiva unor parametri 

specifici domeniului 

7.2 Obiectivele specifice 

 Gestionarea comunicării de criză şi medierea conflictelor de comunicare; 

 Utilizarea corectă a principalelor metode, tehnici, tactici şi strategii de 

comunicare şi/sau mediere; 

 Utilizarea tehnicilor corecte pentru înlăturarea unor disfuncţionalităţi în 

comunicare şi/sau mediere 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de 

ore 

Metode de 

predare 

1. Comunicarea de risc – noțiuni generale 2 ore 

Prelegere, 

explicație, 

exemplificar

e, analize 

comparativ

e, studii de 

caz 

1.1. Comunicarea de risc – viziunea specialiștilor români 2 ore 

1.2. Strategii de comunicarea de risc  2 ore 

2. Relaţiile publice şi situaţia de criză 

2.1. Definiţie. Tipuri de criză. Criză şi reputaţie 
4 ore 

2.2. Planul general de criză. Etapele sale 2 ore 

2.3. Comunicarea în timpul crizei: categorii de public și tipuri de mesaje 2 ore 

3. Relaţia cu exteriorul în timpul crizei 

3.1. Identificarea tipului de media adecvat 
2 ore 

3.2. Tipuri de interviu. Pregătirea pentru interviu 2 ore 

4.Recâștigarea încrederii după încheierea crizei 2 ore 

5. Utilizarea comunicării și a relațiilor publice in activitatea de marketing   4 ore 

6. Relatii publice internaţionale: globalizare și glocalizare 4 ore 

Bibliografie9      
10Coman, Cristina – Relaţiile publice: Principii şi strategii, Editura Polirom, Iaşi, 2001. 

Palea, A. – Identitatea profesională a specialiștilor în relații publice, Tritonic, București, 2013. 

Wilcox, Dennis L. et alii, Relaţii publice. Strategii şi tactici, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009. 

8.2 Activităţi aplicative11 Număr de Metode de 

                                                           

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. 
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 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. 
11 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi ap licative 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:”. 

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


 

ore predare 

Comunicarea de risc eficientă – studii de caz 4 ore  

Situaţii de criză, din presa curentă. Discuții. 4 ore 

Brainstormi

ng, exerciții, 

simulare 

Elaborarea unui plan de criză pentru o situație data (activitate în 

grup mic. Brainstorming) 
2 ore 

Prezentarea şi discutarea planurilor de criză elaborate          2 ore 

Importanța purtătorului de cuvânt în situația de criză. Studiu de caz. 

Analiza 
4 ore 

Așa da și așa nu în comunicarea post-criză 4 ore 

Elaborarea unui plan de comunicare şi relaţii publice pentru activitatea de 

marketing 
2 ore 

Prezentarea planului pentru un ONG studențesc (exerciţiu în grup mic, 

brainstorming) 
2 ore 

Relații publice internaționale. Studii de caz 4 ore  

Bibliografie      

Ritt, Adriana – Comunicarea organizaţională externă: relaţiile publice, Editura MIRTON, Timişoara, 2004. 
Săftoiu, Adriana, Vocile puterii, Trei, 2006. 

Wilcox, Dennis L. et alii, Relaţii publice. Strategii şi tactici, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009. 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

FASK Germersheim (Germania) http://www.fask.uni-mainz.de/ 

Universität Wien (Austria), http://www.univie.ac.at/ 

Continutul disciplinei este coroborat cu feedbackul venit din piata muncii. 

10. Evaluare 

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

        nota finală 

10.4 Curs       Examen scris 66% 

10.5 Activităţi 

aplicative  

S:     Testări, verificări pe parcursul 

semestrului, teme de seminar, 

prezentări 

33% 

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul 

în care se verifică stăpânirea lui) 

 Prezentarea rezultatelor unei investigaţii asupra publicului într-un format standard de comunicare 

 Elaborarea unui plan de criză   

 
Data completării Titular de curs 

 

Titular activităţi aplicative 

  

Lect. dr. Adina PALEA 

 

 

Lect. dr. Adina PALEA 

  

 

 
Director de departament 

 

Data avizării în Consiliul 

Facultăţii12 

Decan 

 

Prof. dr. Vasile GHERHEȘ  Prof. dr. Daniel DEJICA-CARȚIȘ 

 

                                                           

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.univie.ac.at/

