SNSPA
FACULTATEA DE COMUNICARE
ȘI RELAȚII PUBLICE

#RAMANEMIMPREUNAONLINE
#INLOVEWITHTECHNOLOGY
#COMUNITATEAFCRP

GHIDUL

studentului pentru
derularea stagiului de

PRACTICĂ

2020-2021
semestrul II

ai stabilit unde vei face
practica

scenarii

lucrezi
cauți un stagiu de practică

mini-cercetare
Îți poți alege felul în
care vei derula stagiul
de practică, în funcție
de unul din cele patru
scenarii în care te afli.
Vezi aici ce opțiuni ai
și ce pași trebuie să
urmezi.

optiuni

pașii de urmat

FCRP ONLINE
stagiu de practică marketing digital &
comunicare adaptată
realizezi stagiul de practică
realizezi dosarul de
practică
respecți termenele de
predare

SCENARIUL 1
CE AI DE FĂCUT

Efectuezi stagiul de practică
Prezinți adeverința (de la
organizația unde ai făcut
stagiul de practică) și dosarul
de practică la data stabilită de
secretariat, în sesiune.

Ai stabilit deja unde vei face practică,
online sau offline, în funcție de situație

ADEVERINȚA DE
PRACTICĂ

DOSARUL DE
PRACTICĂ

Poți solicita un model de
adeverință
de
la
coordonatorul de practică
sau îl poți descărca de pe
platforma resurse.snspa.ro.
Formatul
dosarului
de
practică este cel standard, pe
care de asemenea îl vei primi
de la coordonatorul de
practică sau îl poți descărca
din platforma resurse.snspa.ro

SCENARIUL 2
CE AI DE FĂCUT

Prezinți adeverința (de la

locul de muncă) și dosarul de
practică la data stabilită de
secretariat, în sesiune.
Dacă ai propria firmă, prezinți
adeverință sau declarație pe
propria răspundere și dosarul
de practică la data stabilită de
secretariat, în sesiune

Lucrezi

ADEVERINȚA DE
PRACTICĂ /DECLARAȚIE
Poti solicita un model de
adeverinta coordonatorului
de practică.
Acestea vor fi comunicate
pe
platforma
resurse.snspa.ro

DOSARUL DE
PRACTICĂ
Formatul
dosarului
de
practică este cel standard,
pe care de asemenea îl vei
primi de la coordonatorul
de practică sau il poti
descarca
din
platforma resurse.snspa.ro

SCENARIUL 3
OPȚIUNEA 1
MINI-CERCETARE
Faci o mini-cercetare pornind de la
temele stabilite de coordonatorul de
practică. Temele pentru cercetare
sunt comunicate de coordonatorul
de practică
pe platforma
resurse.snspa.ro. Răspunsul va avea
max. 10 pagini.

Modalitatea de lucru
Poți lucra singur sau în grupe de 3-5
studenți.

Modalitatea de predare
Predai
cercetarea
către
coordonatorul de practică, la data
stabilită de secretariat, în sesiune.

Nu lucrezi, nu ai făcut stagiul de practică

OPȚIUNEA 2
FCRP ONLINE
Alegi două teme (vezi pagina
următoare) și un canal FCRP: Youtube,
Facebook, Instagram. Produci conținut
pentru respectivul canal: video (max.
30 de secunde pentru Instagram, mai
mult pentru Youtube), vizual static sau
audio (sau combinat), memă. Dacă ești
la masterat, poți produce conținut
pentru pagina oficială de Facebook a
masteratului

Modalitatea de lucru
Lucrezi într-o grupă de 3-5 studenți.

Modalitatea de predare
Se stabilește împreună cu coordonatorul
de pracică.

OPȚIUNEA 3
STAGIU DE PRACTICĂ
MARKETING DIGITAL &
COMUNICARE
ADAPTATĂ

Vei face parte dintr-un proiect amplu,
care te va ajuta să îți consolidezi
cunoștințele asociate comunicării
online și să dezvolți tehnici de
transmitere a
mesajelor eficiente
necesare unui viitor manager de
comunicare.

Modalitatea de lucru
Se
stabilește
împreună
cu
coordonatorul stagiului. Detalii în
curând.
Modalitatea de predare
Vei realiza un material de analiză a
strategiei de comunicare a unui brand
global.

FCRP ONLINE

CUM LUCREAZĂ
STUDENȚII ÎN
ECHIPE ONLINE
Prezentați într-un material felul în care
lucrați, cum rezolvați temele de la
cursuri și seminarii în echipe online,
discutând despre avantaje și despre
soluții de rezolvare a dificultăților
întâmpinate.

TEAMBULDING
ONLINE ÎN GRUPA
MEA
Prezentați într-un material cum ați
realizat un team-building online în
grupa din care faceți parte, discutând
activitățile și rezultatul acestora.

Temele pe care ți le poți alege

VIAȚA DE STUDENT
ONLINE VS
VIAȚA DE LICEAN
ONLINE
Prezentați într-un material diferențe
și asemănări între viața de student
în online față de viața unui licean în
online (din fostul liceu sau din
oricare alt liceu din țară).

IN LOVE WITH
TECHNNOLOGY –
SAU CÂT DE MULT
DEPINZI DE
TEHNOLOGIE ACUM
Prezentați într-un material rolul
tehnologiei în ceea ce privește
cursurile online de la FCRP.

O ZI DIN VIAȚA UNUI
STUDENT FCRP
CARE STUDIAZĂ
ONLINE
Prezentați într-un material o zi din
viața de student FCRP, în contextul în
care cursurile se desfășoară în mediul
online.

Pași de urmat

FCRP ONLINE

ALEG

Îl anunț pe coordonatorul
de practică (prin șeful de
grupă), până pe 22 martie
2021.
Îmi aleg o echipă.
Ne alegem împreună două
teme din cele propuse.

COMUNIC

LUCREZ

Realizăm conținutul
și
team-leaderul îl trimite
către coordonatorul de
practică în perioada 15-30
aprilie.

Conținutul creat de noi
apare pe Youtube/
Facebook/ Instagram.

Primim feedback.
Dacă e nevoie,
modificări.

facem

La data stabilită de
secretariat primim nota
pentru Practică.

STAGIU DE PRACTICĂ
MARKETING DIGITAL &
COMUNICARE
ADAPTATĂ

ALEG

Mă înscriu pentru realizarea
stagiului
urmând
coordonatele anunțate pe
site-ul facultății și pe social
media.

Pași de urmat
LUCREZ

Realizez stagiul și materialul
de analiză indicat pe care
îl
transmit
către
coordonatorul stagiului, în
intervalul de timp comunicat
de acesta.

COMUNIC

La data stabilită de
secretariat primesc nota
pentru Practică

CONTACT

WEBSITE
www.comunicare.ro

https://www.facebook.com/FCRP.SNSPA

https://www.instagram.com/fcrp.snspa/

https://www.youtube.com/c/FacultateadeComunicaresiRelatiiPublice

