
 

 

ANEXA 4 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA 
1.2 Facultatea  de Litere 
1.3 Departamentul  Limbi și literaturi moderne și științele comunicării 
1.4 Domeniul de studii  Științe ale comunicării 
1.5 Ciclul de studii  Licență 
1.6 Programul de studii  Jurnalism  
1.7 Anul universitar  2018-2019 
 
2. Date despre disciplină  
2.1 Denumirea disciplinei COMUNICAREA CU PRESA I 
2.2 Cod disciplină FLJDC3109 
2.3 Titularul activităților de curs 

Conf.dr.Raluca Petre 2.4 Titularul activităților aplicative 

2.5 Anul de studii III 2.6 Semestrul I 2.7 Tipul de evaluare Cv. 2.8 Regimul disciplinei  
*/** DC/DO 

* DF – disciplină fundamentală, DD – disciplină în domeniu, DS – disciplină de specialitate, DC – disciplină complementară, 
DAP – disciplină de aprofundare, DSI – disciplină de sinteză, DCA – disciplină de cunaștere avansată 
** DI – disciplină impusă; DO – disciplină opţională 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru alocate disciplinei) 
3.1 Număr de ore activităţi directe pe 
săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 aplicaţii*** 1 

3.4 Total ore activităţi directe pe semestru 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 aplicaţii 14 
3.7 Total ore de studiu individual  

Distribuţia fondului de timp  22 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  6 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 
şi pe teren 6 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 
Tutorial 2 
Examinări 2 
Alte activităţi - 

3.8 Total ore pe semestru 50 
3.9  Numărul de credite 2 
*** S - seminar; L - laborator; P - proiect 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Parcurgerea cursului Tehnici de colectare 
 

4.2 de competenţe Competenţe generale de management al informaţiei de presă   
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sală cu dotări multimedia 
 

5.2. de desfăşurare a laboratorului /proiectului  Sală cu dotări multimedia 
 



 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Descrierea tipurilor diferite de audienţă / public implicate în comunicare 
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Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini 
pe paliere ierarhice 

 
7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 

Identificarea şi utilizarea principalelor teorii cu privire la 
comunicarea strategică, segmentarea publicului ţintă, precum și 
dinamica diverselor tipuri de public în contextul comunicării 
externe a organizaţiilor 

7.2 Obiectivele specifice 

• Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor 
tipuri de media în relaţiile publice 

•  Adaptarea instrumentelor tehnice, tactice şi strategice ale 
relaţioniştilor la specificul organizaţiei pe care o reprezintă 

•  Formularea de judecăţi privind responsabilitatea profesională a 
jurnalistului, respectiv a relaţionistului 

 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs/Seminar 
 

Metode de 
predare 

Număr ore 
alocate 

1. Organizațiile și mediul lor; rolul departamentului de relații 
publice 
 

Asaltul de 
idei/Dialogul 

euristic/Studiul 
de caz 

2 

2. Revista presei; viața organizației în presă 
 2 

3. Fișierul de presă   
 2 

4. Știre vs. Advertorial vs. Comunicat de presă 
 2 

5. Dosarul de presă 
 2 

6. Vizita de documentare 
 2 

7. Conferința de presă 
 2 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice. 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de 
evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs 

Înțelegerea și 
problematizarea 

conceptelor 
fundamentale 

Evaluare continua pe 
parcursul semestrului 

Examinare orală 
individuală la sfârşitul 

semestrului 

 

Proiect 

33% 

 

33% 

 

 

50% 

10.5 Aplicații 

 

Aplicarea conceptelor în 
cadrul proiectului de 

grup 

10.6 Standard minim de performanţă 
Participare activă la cel puţin jumătate din cursuri și seminare.  
Minim 5 la examinarea orală. 
Design proiect 
 
 
 
 
 
Data completării, 
 
____oct 2018___ 

             Titular activităților de curs, 
      Nume/Prenume 

 
       ____Conf.dr.Petre Raluca____ 

Semnătura 

Titular aplicații,    
Nume/Prenume 

 
_____Conf.dr. Petre Raluca ___ 

Semnătura 
 
 
Data avizării în Departament, 
 
________________________ 

 
 

Director de Departament, 
Nume/Prenume 

 
____Prof.dr.habil.Mioara Codleanu___ 

Semnătura 
 


