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I. Studii universitare
de masterat
în sistem IFR

MASTERAT
ÎN COMUNICARE
ªI RELAÞII PUBLICE

Anul I
Semestrul I
DISCIPLINE

1.

Mass media ºi societatea
Coordonator de disciplinã:

conf. univ. dr. Flavia DURACH
cadru didactic asociat drd. Cãtãlina NASTASIU

2.

Geopoliticã. Relaþii internaþionale ºi instituþii europene
Coordonator de disciplinã:
cadru didactic asociat dr. Radu ENACHE

3.

Comunicare organizaþionalã
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat dr. Miruna ILIESCU

Psihologie socialã
Coordonator de disciplinã:

lector univ. dr. Alina DUDUCIUC

4.
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1.

MASS MEDIA ªI SOCIETATEA
Coordonator de disciplinã:
Statut:
Numãr de credite:

1.1.

conf. univ. dr. Flavia DURACH
cadru didactic asociat drd. Cãtãlina NASTASIU
obligatorie
8

Cadrul general al cursului
Cursul de faþã îºi propune sã surprindã impactul major pe care media îl au astãzi asupra vieþii
sociale în cele mai diverse ipostaze. Cel mai semnificativ lucru în aceastã privinþã îl constituie
faptul cã momente importante în studiul opiniei publice, în constituirea unor teorii moderne
ale comunicãrii sunt legate de apariþia unor noi mijloace de comunicare în masã, de încercarea
de a evalua influenþa pe care acestea o exercitã asupra societãþii.
Epoca modernã consemneazã istorii succesive ale principalelor mijloace de comunicare în
masã. Fiecare mijloc a debutat furtunos, a crescut în popularitate, dupã care a trebuit sã facã
faþã competiþiei cu mijloacele mai noi, mai promiþãtoare. Aºa s-au întâmplat lucrurile cu cartea, presa scrisã, filmul, radioul, televiziunea ºi internetul. În prezent, principala forþã disruptivã aparþine platformelor digitale, giganþi precum Facebook, Google, sau TikTok, care au un
caracter global ºi dominã infrastructura de comunicare a momentului.
De fiecare datã, înlocuirea unui mijloc din poziþia de lider al comunicãrii nu a dus la dispariþia sa, ci doar la un gen de reordonare a câmpului media, la un tip de coexistenþã a tuturor
mijloacelor de comunicare în masã. Aºa se face cã astãzi presa scrisã, radioul, filmul, televiziunea ºi paltformele digitale alcãtuiesc un ecositem media de comunicare ºi informare care
constituie mediul nostru obiºnuit de existenþã. Încât suntem îndreptãþiþi sã ne întrebãm dacã
media servesc societatea sau se servesc de societate?
Un rol important în cadrul cursului îl au problemele legate de înþelegerea opiniei publice, a
factorilor care îi determinã evoluþia. Lucru firesc, dacã avem în vedere cã mass media au o
mare influenþã asupra opiniei publice, de multe ori reprezentanþi ai sãi declarând cã vorbesc
în numele opiniei publice. În acelaºi timp, opinia publicã reflectã în mod direct sau indirect
dezbaterile din cadrul media, poziþiile formulate, mesajele transmise, orientãrile induse.
Opinia publicã este locul geometric al tuturor dezbaterilor din cadrul societãþii, multe dintre
acestea organizate, transmise, prilejuite de ceea ce apare în mass media, fie cele tradiþionale,
fie cele digitale.
Cursul se concentreazã pe caracteristicile comunicãrii de masã ºi pe analiza principalelor teorii
care au luat naºtere în efortul de a descifra impactul mijloacelor de comunicare în masã. Tratate în strânsã legãturã cu paradigma de interpretare pe care o exprimã – de la cea a atotputerniciei presei, la cea a efectelor limitate ºi la cea modernã, care încearcã sã promoveze o viziune mai echilibratã asupra acestui impact, aflatã în relaþie ºi cu particularitãþile mijlocului de
comunicare respectiv – asemenea teorii alcãtuiesc un corpus important al comunicãrii ca disciplinã modernã. Nu în ultimul rând, este discutatã aplicabilitatea ºi relevanþa acestor teorii în
era digitalã.
–8–

1.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.3.

Curs introductiv
Media ºi opinia publicã (I – media tradiþionale)
Media ºi opinia publicã (II – media digitale)
Efectele comunicãrii de masã
Comunicare de masã, opinie publicã ºi propagandã
Teorii ale atotputerniciei media
Persuasiunea ºi modelarea opiniei publice
Fluxul comunicãrii în doi paºi
Teoria utilizãri ºi recompense
Agenda setting ºi framing
Spirala tãcerii
Dezinformare online ºi fake news
Impactul social al noilor media
Media – singura putere fãrã contraputere

Bibliografie
Balakrishnan, V., Zhen, N. W., Chong, S. M., Han, G. J., & Lee, T. J. (2022). Infodemic and fake
news – A comprehensive overview of its global magnitude during the COVID-19 pandemic in 2021: A scoping review. International Journal of Disaster Risk Reduction, 103144.
Bârgãoanu, A. (2018). #Fakenews. Noua cursã a înarmãrii. Bucureºti: Ed. Evrika.
Burbach, L., Halbach, P., Ziefle, M., & Calero Valdez, A. (2020). Opinion formation on the internet: The influence of personality, network structure, and content on sharing messages
online. Frontiers in Artificial Intelligence, 3, 45.
Buturoiu, R. (2016). Noua erã a vechilor media. O analizã experimentalã a efectelor produse de cadrajele media. Bucureºti: comunicare.ro.
Dobrescu, P., & Bârgãoanu, A. (2003). Mass media ºi societatea. Bucureºti: comunicare.ro.
Drãgan, I. (1996). Paradigme ale comunicãrii de masã. Bucureºti: ªansa.
European Commission. (2018). A multi-dimensional approach to disinformation. Report of the independent High level Group on fake news and online disinformation.
Lazarsfeld, P. F., Berelson, B., & Gaudet, H. (1968). Mecanismul votului. Cum se decid alegãtorii
într-o campanie prezidenþialã. (S. Drãgan, Trans.) (2004 ed.). Bucureºti: comunicare.ro.
Lippmann, W. (1922). Opinia publicã. (G. Mihãiþã & D. Flonta, Trans.) (2009 ed.). Bucureºti:
comunicare.ro.
McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The Agenda-setting Function of Mass Media. Public
Opinion Quarterly, 36(2), 176-187.
McQuail, D., & Windahl, S. (2001). Modele ale comunicãrii. Bucureºti: comunicare.ro.
Noelle-Neumann, E. (1984). Spirala tãcerii. Opinia publicã – înveliºul nostru social. (V. CucuOancea, Trans.) (2004th ed.). Bucureºti: comunicare.ro.
Severin, W. J., & Tankard, J. W. (1997). Perspective asupra teoriilor comunicãrii de masã. (M. Paxaman & M. Paxaman, Trans.) (Ediþia 2004). Iaºi: Polirom.
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Steiner, E., & Xu, K. (2020). Binge-watching motivates change: Uses and gratifications of
streaming video viewers challenge traditional TV research. Convergence, 26(1), 82-101.
Sumpter, D. (2018). Outnumbered: from Facebook and Google to fake news and filter-bubbles: algorithms
that control our lives. London: Bloomsbury Sigma.
1.4.

Modalitatea de verificare
Aplicaþie practicã – analiza unui studiu de caz, din perspectiva teoriilor studiate: 50% din notã.
Examen: 50% din notã.

1.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1
13.11.2022
ora 10:00
sala 311

Seminare
faþã în faþã

19.11.2022
ora 10:00
sala 311
07.11.2022
ora 17:00

Seminare online
(pe platforma Webex)

21.11.2022
ora 17:00
16.01.2023
ora 17:00

Examen

ªansa 1

ªansa 2

29.01.2023
Examen online

12.02.2023
Examen online
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2.

2.1.

GEOPOLITICÃ. RELAÞII INTERNAÞIONALE
ªI INSTITUÞII EUROPENE
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat dr. Radu ENACHE

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
7

Cadrul general al cursului
Cursul de faþã urmãreºte însuºirea de cãtre studenþi a aparatului noþional fundamental al acestei discipline, cunoaºterea unor mari ºcoli de gândire care au înscris contribuþii esenþiale la configurarea corpusului noþional al geopoliticii. Primele cursuri sunt consacrate unor clarificãri conceptuale strict necesare, precum ºi cunoaºterii principalelor orientãri din câmpul geopoliticii,
cum ar fi ºcoala germanã, ºcoala francezã, ºcoala anglo-americanã, ºcoala româneascã.
Partea a doua a cursului este consacratã analizei unor „zone calde“ sub raport geopolitic, precum ºi unor procese economice ºi sociale care închid în ele importante tendinþe geopolitice.
Nu putem dobândi o privire cât de cât reprezentativã asupra lumii de astãzi, dacã nu vom
înþelege ce se întâmplã în asemenea zone fierbinþi ºi extrem de instructive din perspectiva disciplinei noastre, cum ar fi Rusia ºi, în general, spaþiul ex sovietic, lumea islamicã, regiunea Europei centrale. Am putea chiar numi aceste spaþii, laboratoare, adevãrate „poligoane de încercare“ pentru propoziþiile ºi aserþiunile de bazã ale geopoliticii. Cu deosebire în aceste zone
putem urmãri rolul pe care urmeazã sã-l joace în lumea de astãzi asemenea categorii cheie ale
geopoliticii clasice cum ar fi spaþiul, întinderea ºi poziþia, populaþia, controlul asupra unor importante resurse naturale ºi poziþii strategice. O atenþie specialã a fost acordatã proceselor de
regionalizare – regiunilor economice. Existenþa acestor regiuni pune în termeni noi cursa
geopoliticã de azi, în care nu mai participã doar state, ci blocuri economice, fiecare dintre acestea fiind condus de cãtre un lider, de cãtre o adevãratã locomotivã. Faptul cã actorii internaþionali sunt reprezentaþi deopotrivã ºi de grupuri de state pune în termeni noi raportul dintre regiunea economicã ºi statele naþionale care o compun, lanseazã o foarte instructivã
dezbatere privind modelele de integrare economicã, impactul proceselor de integrare, al
tendinþelor de globalizare asupra economiei ºi comerþului mondial.
Nu în ultimul rând, în aceastã secþiune, vom face o analizã la zi a conflictului din Ucraina, de
departe cel mai important conflict militar din Europa, dupã cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial.
Acest conflict, limitrof României, are potenþialul de a schimba din temelii ordinea mondialã
stabilitã în 1947.
Ultima parte a cursului se concentreazã pe analiza unor procese definitorii ale lumii de astãzi
– purtãtoare de tendinþe geopolitice – anume globalizarea.
Geopolitica tradiþionalã pune accentul pe factori ºi elemente preponderent naturale. Evoluþia
din ultima vreme a lumii a scos în evidenþã rolul mult mai important pe care îl joacã economia,
informaþia, cultura în modelarea proceselor economico-sociale contemporane. În mod firesc,
astãzi se vorbeºte din ce în ce mai mult de geoeconomie, geoinformaþie, geoculturã. Nu vom
– 11 –

putea înþelege puterea ºi resursele ei în afara ascensiunii acestor noi factori, care vor juca un
rol din ce în ce mai mare în modelarea proceselor contemporane ºi a existenþei noastre. De
aceea, în cadrul cursului nostru insistãm asupra acestor reconfigurãri extrem de importante.
O variantã amplificatã a cursului de faþã se regãseºte în volumul Geopolitica, autor Paul
Dobrescu, apãrut la Editura comunicare.ro.
2.2.

Structura cursului
Cursul 1. Geopoliticã, relaþii internaþionale, diplomaþie, discursul ºtirilor internaþionale.
Sensuri aflate în competiþie
Cursul 2. Concepte fundamentale. Entitate politicã, stat, putere, teritoriu, frontierã,
enclavã, insularitate, „continental” ºi „maritim”, elemente de drept internaþional
public
Cursul 3. Concepte fundamentale. Populaþia, elemente de demografie, structurarea
societãþilor. „Ecuaþia” puterii
Cursul 4. Principalele ºcoli de geopoliticã
Cursul 5. Europa ºi Uniunea Europeanã – istorie recentã, instituþii ºi perspective
Cursul 6. Statele Unite ale Americii – o putere la apogeu
Cursul 7. Rusia – o putere în defensivã
Cursul 8. Conflictul din Ucraina ºi principalii actori geopolitici
Cursul 9. China – o putere în Renaºtere. Geopolitica Asiei
Cursul 10. Orientul Mijlociu, Islamul, þãrile arabe ºi Israelul
Cursul 11. Globalizarea – dimensiunea economicã
Cursul 12. Globalizarea – dimensiunea politicã ºi dimensiunea culturalã

2.3.

Bibliografie
Dobrescu, Paul (2009). Geopolitica, Bucureºti, Editura comunicare.ro.
Dobrescu, Paul (2010). Viclenia globalizãrii, Iaºi, Editura Institutul European.
Harari, Yuval Noah (2016). Sapiens, Iaºi, Editura Polirom.
Goldstein, Joshua S., Pevehouse, Jon C. (2008). Relaþii internaþionale, Iaºi, Editura Polirom.
Jones, Andrew (2011). Globalizarea, Cluj Napoca, Editura CA Publishing.
Nye, Jr., Joseph S. (2012). Viitorul puterii, Iaºi, Editura Polirom.
Dobrescu, Paul (2016). Crizele de dupã crizã, Bucureºti, Litera International.
Dobrescu, Paul (2020). Dragonii dezvoltãrii, Bucureºti, Editura comunicare.ro.
Acemoglu, Daron, Robinson, James A., Coridorul îngust (2020). Bucureºti, Publica.
Este obligatorie consultarea site-urilor www.europa.eu, www.un.org, www.nato.int pentru
schimbãrile recente ºi datele actualizate despre aceste organizaþii (state membre, structuri de
conducere etc.). De asemenea, este obligatorie cunoaºterea principalelor evenimente internaþionale la zi.
Bibliografia aferentã fiecãrei teme se gãseºte în interiorul suportului de curs (pe platforma de
e-learning).
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2.4.

Modalitatea de verificare
Evaluarea competenþelor studenþilor se va face atât pe parcursul semestrului, cât ºi în urma
unui examen final, scris.
Evaluarea pe parcurs are o pondere de 30% din nota finalã ºi se bazeazã pe prezenþa activã
ºi activitatea la toate seminariile online.
Examenul scris are o pondere de 70% din nota finalã ºi constã în analiza unei situaþii
geopolitice la zi, pe baza cunoºtinþelor dobândite pe parcursul semestrului, la curs,
seminar ºi prin studiu individual.

2.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor

Detalii

GRUPA 1
30.10.2022
ora 10:00
sala 509

Seminare
faþã în faþã

12.11.2022
ora 10:00
sala 509
31.10.2022
ora 17:00

Seminare online
(pe platforma Webex)

16.11.2022
ora 17:00
23.11.2022
ora 17:00

Examen

ªansa 1

ªansa 2

21.01.2023
Trimite referat

05.02.2023
Trimite referat
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3.

3.1.

COMUNICARE ORGANIZAÞIONALÃ
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat dr. Miruna ILIESCU

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
7

Cadrul general al cursului
Cursul oferã o perspectivã actualã asupra organizaþiilor ca actori colectivi situaþi în spaþiul public. În secolul al XXI-lea, comunicarea devine o resursã de bazã, principalul instrument
prin care organizaþiile proiecteazã ºi genereazã noi configuraþii funcþionale. Studiul comunicãrii organizaþiilor implicã analiza a douã domenii esenþiale: comunicarea operaþionalã (comunicarea legatã nemijlocit de activitãþile organizaþiei) ºi comunicarea strategicã (comunicarea planificatã, desfãºuratã cu scopul de a atinge obiective specifice de comunicare).
Comunicarea strategicã vizeazã douã obiective majore: promovarea produselor sau serviciilor
organizaþiei (prin comunicarea de marketing) ºi adaptarea organizaþiei la mediu (prin relaþiile publice). Cultura ºi identitatea organizaþionalã, variabile complexe, ale cãror caracteristici sunt influenþate de alte variabile secundare precum stil de conducere, structurã informalã, sistem de
informare, se aflã la baza unei comunicãri strategice eficiente ºi coerente. În prezent, utilizarea noilor tehnologii de comunicare reprezintã o condiþie esenþialã în vederea perfecþionãrii
abilitãþilor de comunicare pentru toþi actorii colectivi. Având în vedere aceste componente,
cursul îºi propune sã familiarizeze studenþii cu noþiunile fundamentale din domeniul comunicãrii organizaþionale, cu terminologia specificã, precum ºi cu particularitãþile proceselor de
comunicare internã ºi externã ale organizaþiilor, datorate inclusiv adaptãrii la new media.

3.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comunicarea în organizaþii: elemente introductive
Comunicarea externã. Comunicarea strategicã în organizaþii
Factori organizaþionali ºi impactul lor asupra comunicãrii externe
Cultura organizaþionalã
Stiluri de conducere ºi comunicare. Comunicare formalã ºi informalã
Comunicare operaþionalã. Evoluþia structurii organizaþionale
Metode de analiza a organizaþiilor
Factori organizaþionali ºi impactul lor asupra comunicarii interne
Comunicarea ºi adaptarea la schimbare. Particularitaþi ale comunicarii în mediul digital
Direcþii viitoare în studiul organizaþiilor

– 14 –
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3.3.

Bibliografie
Argenti, P. A., Howell, R. A. ºi Beck, K. A. (2005). The strategic communication imperative.
MIT Sloan Management Review, 46(3), pp. 82-90.
Cismaru, D. M. (2008). Comunicarea internã în organizaþii. Bucureºti: Editura Tritonic.
Cismaru, D. M. (2012). Social media ºi managementul reputaþiei. Bucureºti: Editura Tritonic.
Coman, C. (2001). Relaþii publice – principii ºi strategii. Iaºi: Editura Polirom.
Grunig, L.A., Grunig, J. E. ºi Dozier, D.M. (2002). Excellent Public Relations and Effective Organizations. A Study of Communication Management in Three Countries. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Iacob, D., Cismaru, D.M. (2010). Organizaþia inteligentã – zece teme de managementul organizaþiilor,
ediþia a II-a. Bucureºti: Editura comunicare.ro.
Iacob, D., Cismaru, D.M. (2011). Relaþiile publice – Coeziune ºi eficienþã prin comunicare – ediþia a
III-a. Bucureºti: Editura comunicare.ro.
Newsom, D., Kruckeberg, D., Turk, V.S., Kruckeberg, J. (2003). Totul despre relaþiile publice. Iaºi:
Editura Polirom.
Newsom, D., Johns, G. (1998). Comportament organizaþional. Bucureºti. Editura Economicã.
Oancea, D. (editor coordonator). (2017). The Golden Book of Romanian Public Relations. Bucureºti: Editura Monitorul Oficial.
Pricopie, R. (2005). Relaþiile publice – evoluþie ºi perspective. Bucureºti. Editura Tritonic.
Wilcox, D. L., Cameron, G. T. ºi Reber, B. H. (2015). Public Relations: Strategies and Tactics. Harlow, UK: Pearson Education Limited.

3.4.

Modalitatea de verificare
Nota finalã este compusã din:
a.
Rezultatul evaluãrii continue – intervenþii pe parcursul desfãºurãrii cursului ºi seminarului; rezolvarea a cel puþin douã teme de seminar (20% din nota finalã)
b.
Aplicaþie scrisã individualã – un proiect de scurtã întindere (maximum 4 pagini Times
New Roman, 12, spaþiere 1 rând) (80% din nota finalã) axat, la alegere, pe:
–
proiectarea unei campanii de comunicare pe o temã specificã;
–
sinteza literaturii de specialitate ºi desfãºurarea unei micro-cercetãri sau analize organizaþionale pe o temã specificã;
–
analiza unei campanii de comunicare internã sau externã.
Notã: greºelile gramaticale ºi de scriere sunt depunctate cu 0,50 puncte din nota finalã.
Atenþie!
–
Intrarea în evaluare este condiþionatã de participarea la cel puþin 50% dintre întâlniri ºi
realizarea celor 2 teme de seminar.
–
Proiectele trebuie sã respecte normele redactãrii ºtiinþifice. Proiectele care nu conþin
citãri, surse bibliografice, texte aliniate ºi redactate conform cerinþelor vor fi respinse.
–
Studenþii trimit proiectul pe platforma de e-learning la secþiunea Proiect final de pe pagina disciplinei Comunicare organizaþionalã, în termenul stabilit.
–
Pentru restanþe, rãmân valabile aceleaºi condiþii ºi criterii de evaluare.
–
La aceastã disciplinã nu se fac echivalãri.
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3.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor

Detalii

GRUPA 1
23.10.2022
ora 10:00
sala 326

Seminare
faþã în faþã

29.10.2022
ora 10:00
sala 326
21.10.2022
ora 17:00

Seminare online
(pe platforma Webex)

28.10.2022
ora 17:00
11.11.2022
ora 17.00

Examen

ªansa 1

ªansa 2

22.01.2023
Trimite referat

11.02.2023
Trimite referat
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4.

4.1.

PSIHOLOGIE SOCIALÃ
Coordonator de disciplinã:

lector univ. dr. Alina DUDUCIUC

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
8

Cadrul general al cursului
Prin tematica enunþatã, cursul de psihologie socialã îºi propune sã familiarizeze studenþii cu
principalele orientãri teoretice din psihologia socialã contemporanã. Acestea vor fi ulterior mobilizate pentru înþelegerea, analiza ºi cercetarea comportamentului individului în viaþa socialã.
Cele zece teme din structura cursului relevã „miezul” preocupãrilor actuale în domeniul psihologiei sociale: individul aflat în grup ºi în mulþime, comportamentul agresiv, modul în
care actorii sociali îºi reprezintã lumea în care trãiesc ºi realizeazã inferenþe cognitive asupra
a ceea ce li se întâmplã în viaþa de zi cu zi, modul în care îºi formeazã stereotipuri, prejudecãþi
sau îºi structureazã propriile cogniþii în funcþie de memoria grupului, se îndrãgostesc, pãstreazã
sau rup legãturile cu ceilalþi, se autopercep ºi îºi construiesc o imagine de sine care influenþeazã
ulterior interacþiunile cu ceilalþi. Vom explora, de asemenea, importanþa cunoaºterii proceselor
psihice, intergrupale ºi interpersonale care însoþesc procesul comunicãrii. Cursul este structurat în trei pãrþi. Prima parte este dedicatã înþelegerii comportamentelor colective ºi gândirii
sociale. Cea de-a doua parte cuprinde studiul relaþiilor interpersonale ºi intergrupale, cu accent pe influenþele reciproce ale indivizilor în interiorul unui grup social. Ultima parte include
teme referitoare la mecanismele psihice de organizare a percepþiilor ºi atitudinilor.

4.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Psihosociologia – domeniu de studiu interdisciplinar
Comportamentul colectiv
Memoria socialã
Comunicarea interpersonalã: autodezvãluirea ºi consolarea
Grupurile sociale
Influenþa socialã: normalizarea, conformarea, obedienþa, influenþa minoritarã,
manipularea
Cogniþia socialã. Individul ºi grupul în cunoaºterea socialã
Atitudinile sociale
Schimbarea atitudinilor
Stereotipuri, prejudecãþi, discriminare socialã
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4.3.

Bibliografie
Aronson, Elliot. [1961]( (2008). The Social Animal. New York: Worth Publishers.
Boncu, ªtefan. (2002). Psihologia influenþei sociale. Iaºi: Editura Polirom.
Chelcea, Septimiu (coord.) (2008). Psihosociologie: teorii, cercetãri, aplicaþii. Iaºi: Editura Polirom.
Duduciuc, A., Ivan, L. ºi Chelcea, S. (2013). Psihologie socialã: studiul interacþiunilor umane.Bucureºti: Comunicare.ro.
Iluþ, Petru. (2009). Psihologie socialã sau sociopsihologie: teme recurente ºi noi viziuni. Iaºi: Editura
Polirom
Kruglanski, Arie W. & Higgins, E. Tory (eds.). (2007). Social Psychology. Handbook of basical principles. New York: The Guilford Press.
Moscovici, Serge. (2011). Influenþã socialã ºi schimbare socialã. Iaºi: Editura Polirom.
Moscovici, Serge (coord.). [1984](2010). Psihologie socialã. Bucureºti: Ideea Europeanã.
Zimbardo, Philip. [2007] (2009). Efectul Lucifer. Bucureºti: Editura Nemira.
Wosiñska, Wilhelmina.[2004](2005). Psihologia vieþii sociale. Bucureºti: Editura Renaissance.

4.4.

Modalitatea de verificare
Proiect
Proiectaþi o campanie de comunicare (de prevenþie/de susþinere a unei cauze sociale/de
promovare etc.) în care sã utilizaþi o tehnicã psihosociologicã de schimbarea a atitudinilor
sau comportamentelor indivizilor. Elementele obligatorii care trebuie sã se regãseascã în
proiect sunt:
1.
Descrieþi caracteristicile sociodemografice ale grupului þintã (cui se adreseazã
Campania?).
2.
Precizaþi conceptul psihosociologic exploatat în proiectarea campaniei.
3.
Precizaþi tehnica psihosociologicã de schimbare atitudinalã sau comportamentalã.
4.
Precizaþi mixul de comunicare ºi mijloacele media cele mai utilizate (în cazul
campaniei dvs.).
5.
Menþionaþi strategiile de mobilizare a atenþie publicului în raport cu alte campanii
concurente ºi alte fluxuri informaþionale.
6.
Utilizaþi ca bibliografie cel puþin trei articole din jurnalele de specialitate cum ar fi
Journal for Personality and Social Psychology, European Journal of Social Psychology, Journal of
Consumer Research, Journal of Languauge and Social Psychology, Journal of Applied Social
Psychology, Asian Journal of Social Psychology, Journal of Advertising Research.
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Cerinþe realizare proiect
– Font Times New Roman, mãrime 12, spaþiere 1,5 rând;
– Maxim 7 pagini
– Stiluri de redactare acceptate:
Chicago (http://www.chicagomanualofstyle.org/),
Harvard (http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm)
sau APA (https://www.library.cornell.edu/research/citation/apa).
Atenþie!
Proiectele trebuie sã respecte normele redactãrii ºtiinþifice. Proiectele care nu conþin citãri,
surse bibliografice, texte aliniate ºi redactate conform cerinþelor vor fi respinse.
Proiectul se trimite de cãtre studenþi pe platforma de e-learning la secþiunea Proiect final de pe
pagina disciplinei Psihologie socialã, cu respectarea termenului stabilit. Pentru restanþe rãmân
valabile aceleaºi condiþii ºi criterii de evaluare.
4.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor

Detalii

GRUPA 1

27.11.2022
ora 10:00
sala 509
Seminare
faþã în faþã
10.12.2022
ora 10:00
sala 509

13.10.2022
ora 17:00
Seminare online
(pe platforma Webex)

02.11.2022
ora 17:00
09.11.2022
ora 17:00

Examen

ªansa 1

ªansa 2

04.02.2023
Trimite referat

10.02.2023
Trimite referat
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Anul II
Semestrul I
DISCIPLINE

1.

2.

3.

Lobby
Coordonator de disciplinã:

conf. univ. dr. Irina MARSH

Analiza discursului public
Coordonator de disciplinã:

prof. univ. dr. Dumitru BORÞUN

Jurnalism multimedia
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat drd. Sebastian CHELU

4.

Managementul evenimentelor
Coordonator de disciplinã:
conf. univ. dr. Irina MARSH

5.

Comunicare în domeniul sãnãtãþii
Coordonator de disciplinã:
lector univ. dr. Alina DUDUCIUC
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1.

1.1.

LOBBY
Coordonator de disciplinã:

conf. univ. dr. Irina MARSH

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
5

Cadrul general al cursului
Activitatea de lobby se înscrie în aria preocuprilor legate de comunicare, mai exact aceea legatã
de comunicarea asociatã politicilor publice. Profesioniºtii în lobby, fie ei angajaþi direcþi ai entitãþii pentru care desfãºoarã activitãþi de lobby (companie, ONG, intreprindere micã sau mijlocie orientatã spre profit sau chiar instituþie culturalã etc.), fie consultanþi externi,
funcþionând în cadrul unor agenþii specializate, au ca scop influenþarea decidenþilor politici
în favoarea intereselor pe care le reprezintã. Când vorbim de lobby vorbim în mod inevitabil
de politici publice, decizii, dialog asociat politicilor publice, grupuri de interese, democraþie,
putere, reþele de relaþii, negociere, persuasiune ºi responsabilitate.
Fie cã vorbim de tradiþia îndelungatã specificã spaþiului american, de complexitatea ºi dificultãþile particulare întâlnite în statele europene dar ºi în Uniunea Europeanã ca entitate separatã, de provocãrile din democraþiile în curs de dezvoltare sau chiar de particularitãþile ºi curiozitãþile unei economii atipice – cum este cazul Chinei, activitatea de lobby stã sub semnul
provocãrii atât ca sector de activitate, alãturi de altele din zona comunicãrii, cu oportunitãþile
ºi riscurile sale dar ºi ca practicã în sine, cu cerinþe specifice ºi recompense pe mãsurã pentru
cei ce aleg sã profeseze în aceastã arie.
Disciplina Lobby este introdusã în programa de studiu începând cu anul 2014. Obiectivele
asumate ale disciplinei sunt: familiarizarea cursanþilor cu acest tip de activitate – oferind
deopotrivã un cadru teoretic fundamental în domeniu (prezentând teorii consacrate dar ºi
perspective recente), cât ºi dimensiuni practice actuale – perspective descriptive, statistici, comparaþii; problematizarea acestor preocupãri în spaþiul academic românesc ºi nu numai ºi
sporirea interesului privind activitatea de lobby, atât ca subiect de cercetare ºtiinþificã dar ºi ca
practicã profesionalã.

1.2.

Structura cursului
Tema 1. Lobby – conceptualizare ºi premise
Tema 2. Democraþie ºi lobby
Tema 3. Modele de comunicare în spaþiul public
Tema 4. Politici publice
Tema 5. Stakeholderii ºi puterea lor
Tema 6. Activitatea de lobby – de la conceptualizare la eficientizare
Tema 7. Practica activitãþii de lobby
Tema 8. Lobby – modele internaþionale ºi realitãþi româneºti
– 21 –

1.3.

Bibliografie
Bibliografia aferentã fiecãrei teme se gãseºte în interiorul suportului de curs (pe platforma
de e-learning).

1.4.

Modalitatea de verificare
Evaluarea: Proiect de 5-10 pagini constând în rezolvarea unuia dintre exerciþiile din curs.
Proiectul se va încãrca pe platformã, în secþiunea dedicatã, în perioada sesiunii, pânã la
data examenului (a se consulta secþiunea 1.5 – programarea examenelor).

1.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor

Detalii

GRUPA 1

29.10.2022
ora 10:00
Seminare online
(pe platforma Zoom)
10.12.2022
ora 10:00

15.11.2022
ora 17:00
Seminare online
(pe platforma Webex)

22.11.2022
ora 17:00
06.12.2022
ora 17:00

Examen

ªansa 1

ªansa 2

28.01.2023
Trimite referat

12.02.2023
Trimite referat
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2.

2.1.

ANALIZA DISCURSULUI PUBLIC
Coordonator de disciplinã:

prof. univ. dr. Dumitru BORÞUN

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
8

Cadrul general al cursului
Cursul de Analiza discursului public încearcã:
–
sã ofere o sintezã a numeroaselor studii ºi cercetãri dintr-un domeniu extrem de dinamic al ºtiinþelor comunicãrii: analiza discursului;
–
sã ofere un model integrat al analizei discursului;
–
sã formeze abilitãþi de elaborare a discursului public (politic, managerial, publicitar) ºi
de consiliere a organizaþiilor ºi persoanelor publice;
–
sã contribuie la dezvoltarea abilitãþilor personale de prezentare publicã.
Cursul de Analiza discursului public îºi propune urmãtoarele obiective:
–
prezentarea principalelor puncte de vedere asupra termenilor “discurs” ºi “analiza discursului”;
–
expunere metodicã a principalelor concepte ale analizei discursului;
–
analiza unor tipuri de discurs public de interes pentru viitorii specialiºti în comunicare:
dezbaterea ºi discursul publicitar (analiza discursului politic este inclusã în cursul Analiza limbajului politic);
–
sugestii implicite pentru elaborarea discursului public (cunoscând legile discursului, principiile ºi regulile comportamentului discursiv, viitorii specialiºti vor putea sã le aplice în
elaborarea unor discursuri eficiente din punct de vedere comunicaþional).

2.2.

Structura cursului
I.
A.

ANALIZA PSIHOLINGVISTICÃ
CADRUL TEORETIC
Unitatea 1. Analiza discursului: obiect ºi metodã
Unitatea 2. Analiza discursului: noþiuni introductive

B.

ANALIZA LINGVISTICÃ A DISCURSULUI
Unitatea 3. Legile discursului
Unitatea 4. Anatomia discursului

C.

PSIHOSOCIOLOGIA DISCURSULUI
Unitatea 5. Actorii discursului
Unitatea 6. Interacþiune ºi practicã discursivã

– 23 –

II.

ANALIZA DE CONÞINUT
Unitatea 7. Metoda analizei de conþinut: genezã ºi specific
Unitatea 8. Etapele analizei de conþinut
Unitatea 9. Tehnici ale analizei de conþinut
Unitatea 10. Exemple de discurs: dezbaterea ºi discursul publicitar

III. APLICAÞII
1.
Strategii interacþionale în dezbaterile televizate
2.
Scheme de analizã a unor texte publicitare
2.3.

Bibliografie
ANTOFI, Simona, “Discursul critic postmodern ca discurs specializat: de la noul antropocentrism la poezia tranzitivã”, în Doina maria Bejan, Virginia Lucatelli, Oana Cenac (coord.),
Lexic comun / Lexic specializat, Galaþi, Galati University Press, 2008, p. 468-477
AUSTIN, J. L., Cum sã faci lucruri cu vorbe, Piteºti, Paralela 45, 2005
AUTRAND, Charles, La Publicité, Paris, Seghers, 1976.
BAL, Mieke, Natarologia. Introducere în teoria naraþiunii, ed. a II-a, Iaºi, Institutul European, 2008
BALDWIN, A. L., „Personal structure analysis”, Journ.Abn.Soc.Psychol., 1942
BARDIN, Laurence, L’analyse de contenu, Paris, PUF, 1991
BARTHES, Roland, „Conférence sur la ‘modernité’, à l’Institut des Sciences politique”, Paris,
9-16 avril 1975
BARTHES, Roland, System de la mode, Paris, Seuil, 1967
BARTHES, Roland, Gradul zero al scriiturii. Noi eseuri critice, Chiºinãu, Cartier, 2006
BARTHES, Roland, Plãcerea textului. Roland Barthes despre Roland Barthes. Lecþia, Chiºinãu,
Cartier, 2006
BACHELARD, Gaston, Poetica spaþiului, Editura Paralela 45, Piteºti-Bucureºti, 2003
BÃLÃNESCU, Olga, Tehnici discursive publicistice ºi publicitate, Bucureºti, Ariadna, 2003
BENENISTE, Émile, Vocabularul instituþiilor indo-europene, Bucureºti, Paideia, 1999
BORÞUN, Dumitru, Semioticã. Teorii ale limbajului, SNSPA, Bucureºti, 2011
BORÞUN, Dumitru, Bazele epistemice ale comunicãrii, Bucureºti, Tritonic, 2013
BORÞUN, Dumitru, „Referentiel perceptif et referentiel ideologique. Le langage comme indicateur du changement de referentiel ideologique; des cas dans la Roumanie post
communiste”, în vol. Individual and specific signs. Paradigms of identity in managing social representations, Alma Mater, Bacãu, 2008, p. 37-47
BORÞUN, Dumitru, „Evul Mediu întârziat. Un discurs despre discursul identitar românesc”,
în vol. Lexic comun / Lexic specializat, Galaþi, Editura Europlus, 2009, p. 405-410
BRUNSCHWICG, Leon, Les ages de l’intelligence, „L’univers du discours”, Paris, Felix Alcan,
1934, pp. 57-85.
BURGELIN, O., “Structural Analysis on mass communication”, in Studies of broadcasting radio
and TV, Culture Research Institute Nippon, Mosokyokai, 6/1968
CAPRETTINI, Gian Paolo, Semiologia povestirii, Constanþa, Editura Pontica, 2000
CAZACU, Aurel, Argumentarea. Teorie ºi aplicaþii, Ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã, Bucureºti, Editura Fundaþiei România de Mâine, 2010
CORNEA, Paul, Interpretare ºi raþionalitate, Iaºi, Polirom, 2006
CORNEA, Paul, Delimitãri ºi ipoteze, Iaºi, Polirom, 2008
– 24 –

CORNU, Geneviève, Sémiologie de l’image dans la publicité, Paris, les Éditions d’organisation, 1990.
COªERIU, Eugeniu, Introducere în lingvisticã, Ed. a 2-a, Cluj-Napocs, Echiox, 1999
COªERIU, Eugeniu, Omul ºi limbajul sãu, Editura Universitãþii “Alexandru Ioan Cuza” Iaºi, 2009
COURTÉ, Joseph, Analyise Sémiotique du Discours. De l’énoncé à l’énonciation, Hachette, Paris, 1991
DÂNCU, Vasile Sebastian, Comunicarea simbolicã. Arhitectura discursului publicitar, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1999
DERMOTET, M., GEFFROY, A., GOUAZE, LAPON, J.-P., MOUILLAUD, M., TOURNIER, M.,
Des tracts en mai 68, messure de vocabulaire et de contenu, Paris, FNSP, A. Colin, 1975
DOLLARD, J., MOWRER, O. H., „A method of measuring tension in written documents”, in
Journ. Abn. Soc. Psycho, 42/1947
DUBOIS, Michel, la Publicité en question, Paris, Montréal Bordas, 1972.
D’UNRUG, M.-C., Analyse de contenu et de parole, Delarge, 1974
ECO, Umberto, Lector in fabula, Editura Univers, Bucureºti, 1991
ECO, Umberto, Opera deschisã, Piteºti, Paralela 45, 2002
ECO, Umberto, Apocaliptici ºi integraþi: comunicaþii de masã ºi teorii ale culturii de masã, Iaºi,
Polirom, 2008
EVERAERT-DESMEDT, Nicole, La Communication publicitaire. Étude sémio-pragmatique, Louvain-la-Neuve, Cabay, 1984.
FISKE, John, Introducere în ºtiinþele comunicãrii, Polirom, Iaºi, 2003
FAUCAULT, Michel, Ordinea discursului. Un discurs despre discurs, Bucureºti, Eurosong & Book, 1998
GHIGLIONE, R., BEAUVOIS, J.-L., CHABROL, C., TROGNON, A., Manuel d’analyse de contenu,
Colin, 1980
GHIGLIONE, R., MATALON, B., BACRIN, B., Les dires analysés: l’analyse propositionelle du discours, PUF, 1985
GOFFMAN, Erving, Viaþa cotidianã ca spectacol, Comunicare.ro, Bucureºti, 2003
GREIMAS, A.J., COURTÉS, J., Semiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage, tome1, Hachette, 1979
GREIMAS, J. Algirdas, FONTANILLE, Jacques, Semiotica pasiunilor, Scripta, Bucureºti, 1997
GRUNIG, Blanche, Les Mots de la publicité, Paris, Presses du CNRS, 1990.
GUILLAUMIN, C., L’idéologie raciste, genèse et langage actuel, Paris, La Haze, Mouton, 1972
HABERMAS, Jürgen – “Etica discursului – note pentru un program de întemeiere”, în Conºtiinþã moralã ºi acþiune comunicativã, Editura All Educational, Bucureºti, 2000, p. 46-111.
HABERMAS, Jürgen – Etica discursului ºi problema adevãrului, Editura Art, Bucureºti, 2008.
HAIGH, G., „Defensive Behaviour in client centred therapy”, in. Psychol., 13/1949
HAUMMONT, N., RAYMOND, H., L’habitat pavillonnaire, Paris, CRU
HENRI, P., MOSCOVICI, S., “Problemes de l’analyse de contenu”, in “Langage”, 11/1968
HERSENI, Traian, Sociologia limbii, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1970
HUISMAN, Denis, le Dire et le faire: pour comprendre la persuasion: propagande, publicité, relations
publiques, essai sur la communication efficace, Paris, SEDES, 1983
IONESCU-RUXÃNDOIU, Liliana, Conversaþia. Structuri ºi strategii. Sugestii pentru o pragmaticã a
românei vorbite, Editura All, Bucureºti, 1999
KERBRAT-ORECCHIONI, C., L’enonciation. De la subjectivite dans le langage, Armand Colin, 1980
KERBRAT-ORECCHIONI, C., L’implicte, Armand Colin, 1986
LÉGER, J.-M., FLORAND. M.-F., „L’analyse de contenu: deux méthodes, deux résultats”, in
Blanchet et.al., L’entretien dans les sciences sociales, 1985
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LE GOFF, Jacques, Civilizaþia occidentului medieval – Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1970
LE GOFF, Jacques, Pentru un alt ev mediu – Editura Meridiane, Bucureºti, 1980
LE GOFF, Jacques, Imaginarul medieval – Editura Meridiane, Bucureºti, 1991
LEVY-STRAUSS, Claude, Antropologia structuralã, Editura Politicã, Bucureºti, 1978
LYONS, John, Introducere în lingvistica teoreticã, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1995
MAHL, G. F., „Exploring emotional states by content analysis, in J. de S. Pool, Trends in content
analysis, 1959
MAINGUNEAU, Dominique, Les termes de l’analyse du discours, Seuil, 1996
MAINGUNEAU, Dominique, Discursul literar, Institutul European, Iaºi, 2007
MARSHALL, Gordon (edit.), Dicþionar de Sociologie, Bucureºti, Univers Enciclopedic, 2003
MARGA, Andrei, Introducere în metodologia ºi argumentarea filosoficã, cap. „Elemente de teorie a
discursului”, Cluj-Napoca, Dacia, 1992, pp. 31-134
MICLÃU, Paul, Semiotica lingvisticã, Timiºoarsa, Facla, 1977, pp.112-126
MORIN, Edgar, Essais sur les mas- media et la culture, Paris, UNESCO, 1971
NANU, Adina, VEZI? Comunicarea prin imagini, f.e., Bucureºti, 2002
OLTEAN, ªtefan, “Discursul referneþial ºi lumile posibile”; “Discursul indirect liber: aspecte referenþiale”, în Introducere în semantica refernþialã, Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca,
2006, pp.167-202.
OPREA, Ioan, “Existenþa, esenþa ºi manifestãrile limbii”, în Elemente de fiozofia limbii, Institutul
European, Iaºi, 2007, pp. 29-206
OSGOOD, C. E., WALKER, E. G., „Motivation and language behaviour: content analysis of suicide notes”, J. Abnorm. Soc. Psychol., 1959
OSGOOD, C. E., “The representational Model and Relevant research Methods”, in I. de Sola Pool (edit.), Trends in content analysis, Urbana, University of Illinois Press, 1959
PARASCHIVESCU, Radu, Dintre sute de cliºee: aºchii dintr-o limbã tare, Bucureºti, Humanitas Fiction, 2009
PEYROUTET, Claude, La pratique de l’expression écrite, Nathan, Paris, 1991
PEYROUTET, Claude, Style et rhétorique Nathan, Paris, 1994
RAIMY, V.C., „Self reference in counseling interviews”, in J. Consul. Psychol., 13/1949
RAYMOND, H., “Analyse de contenu et entretien non directif: application au symbolisme de
l’habitat”, in „Revue francaise de sociologie”, numéro spécial: „Urbanisme”, Paris, 1968
ROCHE, J., Le style des candidats à la Présidence de la République, Ed. Privat, 1971
ROMEDEA, Adriana-Gertruda, Formes discursives, Bacãu, Alma Mater, 2007
ROVENÞA-FRUMUªANI, Daniela, Semiotica discursului ºtiinþific, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1995
ROVENÞA-FRUMUªANI, Daniela, Analiza discursului. Ipoteze ºi ipostaze, Bucureºti, Tritonic, 2005
SÃLÃVÃSTRU, Constantin, Mic tratat de oratorie, Editura Universitãþii “Alexandru Ioan Cuza”
Iaºi, 2006
SÃLÃVÃSTRU, Constantin, Arta dezbaterilor publice, Bucureºti, Tritonic, 2009
SÃLÃVÃSTRU, Constantin, Discursul puterii. Încercare de retoricã aplicatã, Bucureºti, Tritonic, 2009
STOICA, Dan, Logicã ºi limbaj: instanþieri în spaþiul cultural francez, Iaºi, DAN, 2000.
STOICHIÞOIU-ICHIM, Adriana “Strategii persuasive în discursul publicitar (II)”, în Limbã ºi
literaturã, anul XLII, Vol.III-IV, 1997
STOICHIÞOIU-ICHIM, Adriana, Semiotica discursului juridic, Editura Universitãþii din Bucureºti, 2002
TUÞESCU, Mariana, L’argumentation. Introduction a l’etude du discours, Editura Universitãþii din
Bucureºti, Bucureºti, 1998
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*** “Science & Vie”, Juillet 2003 (Dossier hors série N 53 – Les codes secrets)
SURSE LEXICOGRAFICE
DISCURSUL: Bidu-Vrãnceanu, Angela; Cãlãraºu, Cristina; Ionescu-Ruxãndoiu, Liliana; Mancaº, Mihaela; Panã Dindelegan, Gabriela; Dicþionar General de ªtiinþe. ªtiinþe ale limbii, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1997.
DEX’96: Dicþionarul Explicativ al Limbii Române, ediþia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureºti, 1996.
Microsoft ENCARTA 98 Encyclopaedia, articolul Advertising
CD-ROM Ogilvy and Mather Bucharest
Encyclopaedia Universalis, articolul Publicité.
www.café.montreal.ca, articolul La Pub.
2.4.

Modalitatea de verificare
Test de cunoºtinþe ºi aplicaþie.

2.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1

23.10.2022
ora 10:00
sala 311
Seminare
faþã în faþã
11.12.2022
ora 10:00
sala 307

13.10.2022
ora 17.00
Seminare online
(pe platforma Webex)

20.10.2022
ora 17.00
27.10.2022
ora 17.00

Examen

ªansa 1

ªansa 2

29.01.2023
Trimite referat

11.02.2023
Trimite referat
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3.

3.1.

JURNALISM MULTIMEDIA
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat drd. Sebastian CHELU

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
6

Cadrul general al cursului
Studenþii vor dobândi urmãtoarele competenþe profesionale:
•
Sã conceapã un proiect audio-video, din faza de proiect pânã la finalizarea lui.
•
Vor învãþa elementele de baza pentru a filma, a fotografia, a edita fotografii sau imagini
în miºcare, a prelucra sunetul pentru ca în final, sã poatã realiza o ºtire, un reportaj, o
anchetã, un documentar, un portret, un eseu.
•
Vor învãþa sã finalizeze un material audio, video, foto, pentru televiziune sau mediul
“online”.
•
Utilizarea adecvatã a elementelor specifice limbajului de televiziune.
•
Identificarea ºi operarea cu elemente de tehnologie a prelucrãrii imaginii ºi sunetului.
•
Descrierea principalelor metode ºi tehnici de captare ºi prelucrare a imaginii, a
sunetului ºi a fotografiei.
•
Reconstrucþia narativã a realitãþii prin intermediul montajului audio-video.
•
Tehnici de manipulare audio-video.
•
Evaluarea compatibilitãþii echipamentelor ºi softurilor de lucru în tratarea adecvatã a
proiectelor de montaj audio, video, foto.
Evaluarea: la finalul cursului studenþii vor realiza, individual, un material audio-video care va
fi postat pe pagina de Facebook a MCRP.
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3.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

3.3.

Jurnalismul ºi multimedia
Formate multimedia ºi de televiziune
Fotografia
Imaginea
Sunetul
Televiziunea
Editarea foto
Editarea audio-video
Editarea audio
Finalizarea proiectelor audio-video
Mediul online (youtube, blog, ziare online)
Viitorul multimedia

Bibliografie
Gheorghe Mitrofan , „Televiziune – de la videocamerã la monitor”, Ed. Teora, Bucureºti,
1996.
Ovidiu Drugã, Horea Murgu „Elemente de gramaticã a limbajului audiovizual”, Ed. Fundaþiei Pro, Bucureºti, 2002.
Daniel Arijon, „Gramatica Filmului”, Ed. Oscar Print, Bucureºti, 2013.
Shook Frederick, „Television field production and reporting”, Longman Publishers, USA, 2016.
Timothy Garrand, „Writing for Multimedia and the Web”, Elsevier, Amsterdam, 2006.
Michael Freeman, „Manual de fotografie digitala”, Ed. Litera, Bucureºti, 2011.

3.4.

Modalitatea de verificare
Pentru nota finalã se va lua în considerare activitatea din timpul anului. Fiecare student va realiza materialul audio-video (stire, reportaj, anchetã, documentar, portret, eseu) de la concepþia pe hârtie pânã la fiºierul master audio-video. Este evaluat modul de concepere a proiectului, pregatirea pentru filmare, filmarea, montajul video, procesarea sunetului ºi finalizarea
materialului.
Condiþii de promovare (condiþii pentru nota 5)
–
3 prezenþe în total
–
Nota 5 pentru proiectul final: sã reiasã din prezentarea proiectului cã studentul: a conceput un proiect, a trecut la realizarea lui, dar nu l-a finalizat.
Criterii de evaluare (condiþii pentru nota 10)
–
prezenþe la toate seminariile (7 prezenþe în total)
–
a conceput ºi finalizat un proiect audio-video în parametrii stabiliþi la curs.
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3.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1
05.11.2022
ora 10:00
sala 507

Seminare
faþã în faþã

12.11.2022
ora 10:00
sala 507
13.12.2022
ora 18:00

Seminare online
(pe platforma Webex)

10.01.2023
ora 18:00
17.01.2023
ora 18:00

Examen

ªansa 1

ªansa 2

22.01.2023
Trimite referat ºi
proiect audio-video

05.02.2023
Trimite referat ºi
proiect audio-video
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4.

4.1.

MANAGEMENTUL EVENIMENTELOR
Coordonator de disciplinã:

conf. univ. dr. Irina Marsh

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
6

Cadrul general al cursului
Prin tematica enunþatã, cursul de managementul evenimentelor îºi propune sã familiarizeze
studenþii cu elementele principale în arhitectura evenimentelor majore sau cu numãr mic de
participanþi, precum un eveniment corporate sau privat, conferiþã sau seminar, festival sau concert, expozitie sau workshop. Abordarea este sistematicã, începând cu identificarea tipurilor
de evenimente, explicitarea paºilor necesari în planificare, asigurarea promovãrii, implementare ºi evaluare post-eveniment.
Diseminarea cunoºtinþelor se va realiza prin intermediul prelegerilor de curs ºi prin exerciþii
practice realizate în seminar.
Cursul este structurat în trei pãrþi: prima parte este dedicatã definirii evenimentelor ºi realizãrii
conceptului de eveniment adaptat la condiþiile pieþei ºi la nevoile publicului þintã. Cea de-a
doua parte este dedicatã ciclului de planificare, incluzând locaþia, bugetul, promovarea ºi publicitatea evenimentului. Ultima parte include teme referitoare la construirea echipei, implementare si evaluare.
Cursul îºi propune sã ofere ºi o perspectivã asupra unor aspecte care au o importanþã din ce
în ce mai mare, precum analiza riscului, asigurarea siguranþei locaþiei ºi logisticã.

4.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4.3.

Definiþia evenimentelor; tipuri de evenimente, relaþia cu alte sectoare ale industriei
Pregãtirea conceptului, inovare
Procesul de planificare: pregãtirea programului ºi a conþinutului
Locaþia evenimentului; cerinþe de spaþiu ºi resurse, siguranþa locaþiei ºi logistica
Bugetul, finanþarea ºi achiziþionarea serviciilor pentru desfãºurarea evenimentului
Pregãtirea echipei de implementare; promovarea ºi publicitatea evenimentului
Implementarea ºi managementul evenimentului în timp real; responsabilitãþile managerului
Post-eveniment; impact ºi evaluare

Bibliografie
Indicaþiile bibliografice sunt grupate la sfârºitul fiecãrui capitol. Fiecare capitol beneficiazã
de bibliografie specificã. Bibliografia oferitã este orientativã. Pot fi consultate ºi alte cãrþi
cu referire la domeniu.
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4.4.

Modalitatea de verificare
Evaluarea competenþelor studenþilor se va face atât pe parcursul semestrului, cât ºi în urma
unei examinãri consolidate, la sfârºitul cursului.
Evaluarea pe parcurs are o pondere de 40% din nota finalã ºi se bazeazã pe prezenþa activã
ºi activitatea la toate seminariile online.
Evaluarea finalã: Proiect de 5-10 pagini constând în rezolvarea unuia dintre exerciþiile din
curs. Proiectul se va încãrca pe platformã în secþiunea dedicatã, în perioada sesiunii, pânã
la data examenului.
Observaþii:
–
Detalii cu privire la criteriile de evaluare a activitãþii la seminariile online se gãsesc pe
pagina disciplinei, pe platforma de e-learning.
–
Proiectul se scrie în Times New Roman, font 12, la un rând ºi va avea între 8-10 pagini
(inclusiv bibliografia). Proiectele trebuie sã respecte normele redactãrii ºtiinþifice.
Proiectele care nu conþin citãri, surse bibliografice, texte aliniate ºi redactate conform
cerinþelor academice vor fi respinse.
–
Proiectul se trimite de cãtre studenþi pe platforma de e-learning la secþiunea Proiect final de pe pagina disciplinei, cu respectarea termenului stabilit.
–
Pentru restanþe rãmân valabile aceleaºi condiþii ºi criterii de evaluare.

4.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1
19.11.2022
ora 10:00

Seminare online
(pe platforma Zoom)
03.12.2022
ora 10:00
17.11.2022
ora 17:00
Seminare online
(pe platforma Webex)

24.11.2022
ora 17:00
08.12.2022
ora 17:00

Examen

ªansa 1

ªansa 2

21.01.2023
Trimite referat

03.02.2023
Trimite referat
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5.

5.1.

COMUNICARE ÎN DOMENIUL SÃNÃTÃÞII
Coordonator de disciplinã:

lector univ. dr. Alina Duduciuc

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
5

Cadrul general al cursului
Cursul Comunicare în domeniul sãnãtãþii îºi propune sã familiarizeze studenþii cu tehnicile persuasive de elaborare a mesajelor ºi strategiilor pentru comunicarea (interpersonalã ºi publicã)
din domeniul sãnãtãþii. Sunt discutate, de asemenea, aspectele cognitive, afective ºi comportamentale ale comunicãrii medic-pacient, cu un accent pe rolul contextului psihosocial. Sunt
prezentate, de asemenea, teoriile din domeniul ºtiinþelor sociale (psihosociologie, psihologie,
sociologie, antropologie) privind modul în care indivizii adoptã ºi menþin conduitele favorabile sau nefavorabile sãnãtãþii ca urmare a expunerii la mesajele din interacþiunile sociale reale
sau virtuale. În cadrul prelegerilor sunt abordate teme precum dificultãþi ºi bariere în comunicarea medic-pacient; comunicarea diagnosticului cronic ºi terminal; comunicarea cu pacienþii care vor fi supuºi unei intervenþii chirurgicale; noncomplianþa la tratamentul recomandat; campaniile publice despre sãnãtate; percepþia socialã a riscurilor în pandemia de Covid-19.
Cursurile sunt însoþite de o serie de exerciþii care faciliteazã acumularea cunoºtinþelor prezentate, precum ºi antrenarea abilitãþilor de comunicare.

5.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5.3.

Comunicarea în domeniul sãnãtãþii: o nouã disciplinã în câmpul ºtiinþelor comunicãrii
Modele teoretice ale comunicãrii în domeniul sãnãtãþii I
Modele teoretice ale comunicãrii în domeniul sãnãtãþii II
Persuasiunea în comunicarea medicalã: campanii de social marketing
Comportamentul uman ºi percepþia riscurilor în pandemia de Covid-19
Noile tehnologii de comunicare în domeniul sãnãtãþii
Branding medical
Gestionarea reputaþiei medicale în mediul online

Bibliografie
Ahluwalia, S., Murray, E., Stevenson, F., Kerr, C. & Burns, J. (2010). ‘A heartbeat moment’: qualitative study of GP views of patients bringing health information from the internet to a
consultation. British Journal of General Practice, 60(571), 88-94.
Barbaros, Corina M. (2022). Comunicare în domeniul sãnãtãþii: teorii, cercetãri ºi aplicaþii. Editura
Universitãþii A. I. Cuza din Iaºi.
Baban, A. & Penta, M. (2013) The role of mass media in health messages communication. In
D. Dumitraºcu & C. Hoþoleanu. Improving medical communication: new techniques of optimization of the approach to the patient. Editura Medical Univ. Press, Cluj-Napoca.
Bãrgãoanu, Alina. (2018). # Fakenews. Noua cursã a înarmãrii. Editura Evrika.
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Cismaru, Diana-Maria. (2015). Managementul reputaþiei în mediul online. Bucureºti: Editura Tritonic.
Dafinoiu, I. & Boncu, ªtefan (coord). (2016). Psihologie socialã clinicã. Iaºi: Editura Polirom.
Duduciuc, A., Barbaros, M.C. & Ionescu, A. (2022). E-health. In Ho, Evelyn Y., Carma L. Bylund, C. L., Van Weert , J. C. M., Bol, N., Dean, Dean (eds.). The International Encyclopedia of Health Communication. Disponibil la: https://drive.google.com/file/d/17ydvo5vi
Q4C0XWryywO9SATg1bXQ24Bu/view?usp=sharing.
Caiata-Zufferey, M. & Schulz, P. (2012). Physicians’ communicative strategies in interacting with
Internet-informed patients. Results from a qualitative study. Health Communication, 27(8),
738-749.
Douaihy, A., Kelley, T. M., Gold, M. A (2014). Motivational interviewing: a guide for medical
trainees. New York: Oxford University Press.
Gallagher T, Hartung P, Gregory S. (2001). Assessment of a measure of relational communication for doctor-patient interactions. Patient Education and Counseling, 45, 211-218.
Gilligan, Timothy et al. (2017). Patient clinician communication: American Society of Clinical Oncology Consensus Guidline. Journal of Clinical Oncology, 35(31), pp. 3618-3632.
Hannawa, A. F. (2011). Shedding light on the dark side of doctor-patient interactions: verbal
and nonverbal messages physicians communicate during error disclosures. Patient Education and Counseling 84, 344-3.
Kreps, G.L. (2012). Translating health communication research into practice: The importance
of implementing and sustaining evidence-based health communication interventions. Atlantic Communication Journal, 20, 5-15.
Kim, J., Park, S., Yoo, S., Shen, H. (2010). Mapping health communication scholarship:
Breadth, depth, and agenda of published research in Health Communication. Health
Communication, 25, 487-503.
Larson, H., Karafillakis, E., Antoniadou, E., Baban, A., Pereti-Watel P., Verger, P., Apfel, F.,Cecconi, S. (2015). Vaccine hesitancy among healthcare workers and their patients in Europe – A qualitative study. Stockholm: ECDC.
Nicotera, A.M., Mahon M.M., Zhao X. (2010). Conceptualization and measurement of structurational divergence in the healthcare setting. Journal of Applied Communication Research,
38, 362-385.
Parvanta, Claudia F. et al. (2010). Essentials of Public Health Communication. Canada: Jones &
Bartlett Learning. Disponibil la: http://www.stikessu.ac.id/file_ebook/%5BClaudia_Parvanta,_David_E._Nelson,_Sarah_A._Parva(BookFi.org).pdf
Smith, L. ºi Gibson, S. (2020). Social psychological theory and research on the novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic: Introduction to the rapid response special section.
The British Journal of Social Psychology, 59(3), 571-583. https://doi.org/10.1111/bjso.12402
Spânu, F. & Baban, A. (2013) Improving doctor-patient communication by empowering patients: reflections based on the results of the ORCAB project in Romania. In D.
Dumitraºcu & C. Hoþoleanu. Improving medical communication: new techniques of optimization of the approach to the patient. Cluj-Napoca: Editura Medical Univ. Press.
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5.4.

Modalitatea de verificare
Proiect
Realizarea unei campanii publice sau de social marketing. Studenþii vor alege o temã din
cele patru enumerate mai jos, respectiv:
1. Prevenirea anxietãþii sociale fizice în rândul tinerelor/adolescentelor/studentelor etc.
2. Campanie pentru încurajarea donãrii de sânge.
3. Prevenirea sarcinilor nedorite în rândul preadolescenþilor/ Contracepþia.
4. Campanie pentru consolidarea reputaþiei medicilor.
Campaniile vor fi încãrcate pe platforma de e-learning pânã la data examenului. Fiecare student va încãrca campaniile într-un singur document word sau pdf. Pe pagina de gardã a campaniilor se va menþiona numele autorului, masteratul ºi anul de studiu. Fiecare campanie trebuie sã fie descrisã în maxim 5-7 pagini ºi trebuie sã conþinã neapãrat surse bibliografice.
Structura campaniei va fi încãrcatã de titularul cursului pe platforma de e-learning.
Cerinþe realizare proiect
–
Font Times New Roman, mãrime 12, spaþiere 1,5 rând;
–
Maxim 7 pagini
–
Stiluri de redactare acceptate: APA (https://www.library.cornell.edu/research/citati
on/apa).
Atenþie!
Proiectele trebuie sã respecte normele redactãrii ºtiinþifice. Proiectele care nu conþin citãri,
surse bibliografice, texte aliniate ºi redactate conform cerinþelor vor fi respinse.
Proiectul se trimite de cãtre studenþi pe platforma de e-learning la secþiunea Proiect final de
pe pagina disciplinei Comunicare în domeniul sãnãtãþii, cu respectarea termenului stabilit.
Pentru restanþe rãmân valabile aceleaºi condiþii ºi criterii de evaluare.
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5.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor

Detalii

GRUPA 1
26.11.2022
ora 10:00
sala 313

Seminare
faþã în faþã

14.01.2023
ora 10:00
sala 313
23.11.2022
ora 18:30

Seminare online
(pe platforma Webex)

15.12.2022
ora 18:30
20.01.2023
ora 18:30

Examen

ªansa 1

ªansa 2

04.02.2023
Trimite referat

10.02.2023
Trimite referat
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MASTERAT
ÎN COMUNICARE
MANAGERIALÃ
ªI RESURSE UMANE

Anul I
Semestrul I
DISCIPLINE

1.

Managementul strategic al resurselor umane. Diagnoza organizaþionalã
Coordonator de disciplinã:
cadru didactic asociat
lector univ. dr. Lavinia ÞÂNCULESCU-POPA

2.

Culturã ºi comportament organizaþional
Coordonator de disciplinã:
cadru didactic asociat prof. univ. dr. ªtefan STANCIU

3.

Managementul personalului
Coordonator de disciplinã:

lector univ. dr. ing. Carmen NOVAC

Recrutare ºi selecþie
Coordonator de disciplinã:

lector univ. dr. Camelia CRIªAN

4.
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1.

MANAGEMENTUL STRATEGIC AL RESURSELOR
UMANE. DIAGNOZA ORGANIZAÞIONALÃ
Coordonator de disciplinã:
Statut:
Numãr de credite:

1.1.

cadru didactic asociat
lector univ. dr. Lavinia ÞÂNCULESCU-POPA
obligatorie
8

Cadrul general al cursului
Acesta este un curs introductiv în diagnoza organizaþionalã. Mulþi dintre consultanþii remarcabili ºi cu experienþã considerã pe bunã dreptate ca realizarea unei diagnoze este încoronarea
activitãþii de consultanþã organizaþionalã, fiind cu mare probabilitate cea mai solicitantã, mai
complexã, mai interesantã ºi mai dificilã parte din munca unui consultant. Ca atare, presupune
existenþa nu doar a unor cunoºtinþe bogate, ci ºi a unor deprinderi avansate – nici una ºi nici
cealaltã dintre aceste douã componente nu pot fi transmise printr-un singur curs. Nu încercãm de aceea deloc sã ne concentrãm pe dezvoltarea de deprinderi de interacþiune cu clientul, ci încercãm sã reducem într-o oarecare mãsurã deficitul de cunoºtinþe în ceea ce priveºte
domeniul diagnozei organizaþionale. Aºteptãm cu realism ca în urma acestui curs studentul sã
aibã capacitatea de a rula un proiect diagnostic de la A la Z, stabilind în mod coerent principiile, obiectivele, metodele, instrumentele, realizând planul de desfãºurare, administrând ºi controlând desfãºurarea ºi oferind analiza ºi interpretarea sa datelor obþinute.

1.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.3.

Introducere în diagnoza organizaþionalã
Cadre si modele de diagnozã calitativã
Organizaþiile ca sisteme deschise
Organizaþiile ca arene politice
Satisfacþia cu munca
Caracteristicile muncii
Stresul ocupaþional
Implicarea în muncã
Comportamentul civic în organizaþie
Comportamente contraproductive în organizaþie
Valorile la locul de muncã

Bibliografie
Bibliografia aferentã se gãseºte în interiorul suportului de curs (pe platforma de e-learning).
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1.4.

Modalitatea de verificare
Evaluarea competenþelor studenþilor se va face atât pe parcursul semestrului, cât ºi în urma
unei examinãri consolidate, la sfârºitul cursului.
Evaluarea are în vedere realizarea a trei lucrãri ºtiinþifice, descrise detaliat mai jos ºi notate cu
L1, L2 ºi L3.
Lucrarea 1 ºi Lucrarea 2 fac parte din evaluarea pe parcursul semestrului.
Lucrarea 1 (L1) va fi realizatã de fiecare student pe o temã “personalizatã” – adicã fiecare student va primi propria lui temã. Temele vor fi trase la sorþi dintr-un set de 40 de posibile teme,
pânã pe data de 3 decembrie ºi vor fi comunicate studenþilor în scris (e-mail) prin intermediul
responsabilului de an.
Câteva exemple de teme sunt date mai jos:
–
Ambiguitatea de rol genereazã simptome fizice negative.
–
Anumite stiluri de coping sunt asociate puternic cu probleme de sãnãtate la nivel individual (de exemplu afecþiuni mentale ºi fizice).
–
Anumite stiluri de coping sunt incongruente cu implicarea în muncã (engagement).
–
Anumite valori pot contribui la rezilienþa la stres.
–
Comportamentele contraproductive apar ca urmare a existenþei anumitor valori la angajatul care manifestã aceste comportamente.
Lucrarea va trebui sã respecte standardele unei lucrãri ºtiinþifice teoretice (fãrã cercetare empiricã), adicã sã ofere o parte de documentare a conceptelor ºi apoi o luare de poziþie personalã
pro sau contra opiniei exprimate în titlu. De exemplu, un student ar putea argumenta în cazul
primului exemplu pentru faptul cã ambiguitatea de rol genereazã simptome fizice negative,
iar altul împotriva acestei afirmaþii. În orice caz, este criticã descrierea mecanismului prin care
fenomenul se produce. Este încurajatã reprezentarea vizualã a mecanismului ºi documentarea
lui în toþi paºii. De exemplu, o posibilã rutã pentru acest prim exemplu ar putea fi aceea care
spune cã ambiguitatea de rol este o caracteristicã a postului încadratã în zona de cerinþe ale
muncii (engl. job demands), adicã un stresor, care este documentat a fi relaþionat cu epuizarea
(engl. burnout), care duce la simptome fizice ºi emoþionale negative. Desigur, aceasta nu este
singura rutã posibilã. Este încurajatã dezvoltarea ºi prezentarea unui design de cercetare
empiricã, care ar putea testa riguros ipoteza astfel avansatã.
Lucrarea se puncteazã în termeni de documentare, putere a argumentului ºi formã de redactare.
L1 este un proiect teoretic de 5-7 pagini (2000 caractere /paginã), cu spaþii /paginã = 10000
– 14000 caractere.
Proiectul va prezenta o discuþie a respectivei teme, pe baza literaturii ºtiinþifice ce va fi cãutatã
de student, cu cel puþin urmãtoarele detalii: stadiul actual al cunoaºterii pentru acea temã
(modele teoretice consacrate), dileme ºi limite ale cunoaºterii pentru acea temã (aspecte care
sunt încã dezbãtute sau neclare), semnificaþie practicã (ce utilitate are tema în practicã sau cum
se poate implementa în practicã). Sugestie baze de date pentru cercetare articole: PsyInfo;
Ebsco; J-STOR; baza de date a revistei Psihologia Resurselor Umane. Proiectul va avea un
aparat critic format din cel puþin 5 (cinci) articole profesionale în aria aleasã/subiectul ales.

– 40 –

Lucrarea 2 (L2) va fi constituitã din realizarea unei analize diagnostic pentru o organizaþie,
pornind de la datele ce vor fi trimise, pânã la data de 3 decembrie studenþilor, prin intermediul responsabilului de an. Vor fi trimise date cu privire la contextul organizaþiei pe baza cãreia
se va face studiul de caz, precum ºi un fiºier Excel ce conþine rezultatele aplicãrii instrumentelor de diagnozã organizaþionalã în cadrul respectivei organizaþii pe care se va alcãtui studiul
de caz.
Lucrarea 3 (L3), la finalul semestrului, va fi alcãtuitã, la alegere, pe una dintre cele 4 teme de
mai jos, care, însã, sã nu aibã legaturã cu tema primitã la L1 (prin urmare dacã tema alocatã pentru L1 este despre comportamente contraproductive, studentul nu îºi va putea alege pentru L3,
tema: „Cercetãri recente în relaþie cu Comportamentele Contraproductive la Locul de muncã”).
Cele 4 teme disponibile pentru L3 sunt:
1) „Cercetãri recente în relaþie cu Comportamentele Contraproductive la Locul de muncã”
2) „Cercetãri recente în relaþie cu Stress-ul la locul de muncã”
3) „Cercetãri recente în relaþie cu Comportamentul Civic Organizaþional”
4) „Cercetãri recente în relaþie cu Nevoile Psihologice la Locul de muncã”.
Referatul nr. 3 va avea 5-7 pagini, APA Style, cu diacritice, 2000 caractere /pagina ºi va consta din revizuirea literaturii de specialitate pe tema aleasã, revizuire care va consta din analiza
ºi sinteza a cel puþin 5 articole ºtiinþifice din jurnale academice. Referatul începe cu precizarea
celor 5 surse minime folosite (DOAR JURNALE ACADEMICE, exclus REFERINÞE DE PE
WEBSITE-uri) ºi apoi continuã cu sinteza asupra rezultatelor respectivelor studii. Se apreciazã
ºi puncteazã, în partea de concluzii a lucrãrii ºi argumentarea opiniei studentului în legãturã
cu respectivele studii (maximum 1 paginã). Pentru promovarea examenului este obligatorie
depunerea tuturor celor 3 proiecte ºi obþinerea a cel puþin notei 5 la fiecare dintre ele. Un procent de plagiat mai mare de 20% atrage dupa sine notarea cu nota 1 a respectivului proiect.
Studenþii vor denumi proiectele cu numele ºi prenumele studentului ºi specificaþia _L1, _L2
ºi _L3. Este obligatorie aderenþa la stilul de redactare APA ºi utilizarea diacriticelor. Lucrãrile
cu vicii de formã sunt respinse automat (aºadar formataþi în stil APA ºi scrieþi cu diacritice!).
Lucrãrile vor fi salvate în format .doc sau .docx (nu pdf sau alt format), vor avea ca denumire
numele ºi prenumele studentului ºi referinþa L1, L2 sau L3. (Exemplu: Popescu_Ioana_L1;
Popescu_Ioana_L2; Popescu_Ioana_L3). Lucrãrile vor fi trimise cãtre responsabilul de an, care
va preda, prin e-mail, o arhivã de tip .zip, cãtre profesor, arhivã ce va conþine toate lucrãrile
primite de la colegi, pânã în ultima vineri dinaintea datei susþinerii examenului. Arhiva se va
primi pânã în respectiva vineri, ora 19:00, pe adresa: lavinia.tanculescu@comunicare.ro pana
în vinerea de dinainte de data examenului. Restanþierii au aceleasi cerinþe.
Dintre cele 3 lucrari, L1 ºi L3 constituie câte 20%, iar L2 consitituie 50% din nota finalã. Se acorda 1 punct din oficiu. Pentru promovarea examenului este obligatorie trimiterea tuturor celor
trei lucrãri, iar la fiecare dintre acestea este necesar ca studentul sã obþinã minimum nota 5.
Lucrãrile vor fi verificate anti-plagiat ºi, în caz de identificare a unui procent mai scãzut de 70%
originalitate (respectiv 30% plagiat), întregul examen va fi notat cu 1. Nu se considerã plagiat
pasajele semnalizate ca citat ºi pentru care este precizatã sursa. Cu toate acestea, fiecare lucrare
trebuie sã aibã mai mult de 60% din continutul lucrãrii original Este obligatorie includerea
aparatului critic (bibliografiei utilizate).
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1.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor

Detalii

GRUPA 1
26.11.2022
ora 10:00
sala 317

Seminare
faþã în faþã

Seminare online
(pe platforma Zoom)

10.12.2022
ora 10:00
sala 317
21.10.2022
ora 18:30

21.10.2022
ora 20:00

04.11.2022
ora 18:30

04.11.2022
ora 20:00

18.11.2022
ora 18:30

18.11.2022
ora 20:00

ªansa 1
Examen

GRUPA 2

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

29.01.2023
10.02.2023
29.01.2023
10.02.2023
Arhiva cu
Arhiva cu
Arhiva cu
Arhiva cu
lucrãri pe mail lucrãri pe mail lucrãri pe mail lucrãri pe mail
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2.

2.1.

CULTURÃ ªI COMPORTAMENT ORGANIZAÞIONAL
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat prof. univ. dr. ªtefan STANCIU

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
8

Cadrul general al cursului
1. Cadrul general al cursului
Cursul abordeazã conceptele, teoriile ºi practicile privind cultura ºi comportamentul organizaþional din perspectivã psiho-sociologicã ºi aplicaþiile lor în managementul resurselor umane.
Cursul pune în valoare modelele culturale în mãsurã sã inspire schimbãri organizaþionale, atitudinale ºi comportamentale. Cultura managerialã este prezentatã în contextul culturii organizaþionale ºi al celei naþionale, pentru a forma aptitudini legate de dezvoltarea potenþialului
salariaþilor. Cursul este corelat cu globalizarea ºi cu problematica grupurilor eterogene cultural. Aria disciplinarã a comportamentului organizaþional se referã la modul în care interacþioneazã salariaþii ºi în care se cristalizeazã stilurile de conducere.
Cursul se referã atât la comportamentul individual, cât ºi la cel de grup ºi organizaþional.
Culturã ºi comportament organizational este o disciplinã fundamentalã ºi obligatorie.
2. Obiectivele generale ale cursului
Studiul culturii organizaþionale prelucreazã câºtigurile teoretice, cercetãrile empirice ale domeniilor evocate în cheia managementului, cu scopul de sugera direcþii de proiectare a unor
strategii organizaþionale adecvate contextului global, de a identifica modalitãþile de utilizare
a potenþialului resurselor umane în condiþiile diversitãþii culturale, de a explica ºi orienta devenirea organizaþiilor în calitatea lor de actori ai competiþiei economice.
Civilizaþia globalã cu care se confruntã managerii prezentului este caracterizatã prin pluralismul politic, mondializarea gusturilor consumeriste, explozia informaþionalã ºi tehnologicã,
supralicitarea ecologismului, militantismul pentru dezvrãjirea unor valori dominante etc. Mediul economic înregistreazã din plin aceste conversii, fiind sub presiunea reproiectãrilor ºi restructurãrilor permanente. Organizaþiile reacþioneazã la acest mediu dinamic ºi incert prin
strategii de întãrire ºi supravieþuire de tipul fuziunilor, achiziþiilor sau, sintetic spus, prin parteneriate strategice mondiale. În aceste condiþii, este cu atât mai vizibilã nevoia coagulãrii
unor competenþe de naturã culturalã. Zonele în care penetreazã aceste companii sunt diferite
cultural, uneori total eterogene în raport cu þãrile de origine în care firmele îºi desfãºoarã activitãþile. Barierele de naturã istoricã, geograficã, politicã, birocraticã, instabilitatea socio-economicã, paradigmele culturale ce hrãnesc comportamentele ºi acþiunile profesionale pot
genera incompetenþe interculturale.
Într-o lume care, vrând-nevrând, se aratã deschisã spre globalizare, care alimenteazã tensiunile
politice, economice, strategice etc., interesul companiilor este acela de a se concentra asupra
elucidãrii factorilor de conflict pe care îi determinã prezenþa lor. Cursul îºi propune sã abor– 43 –

deze meritele ºi limitele definiþiilor culturii organizaþionale prin prisma relaþiilor cu ceea ce
numim culturi naþionale, caracteristicile culturii organizaþionale, componentele culturii, factorii de influenþã, schimbarea culturalã ºi agenþii schimbãrii, cultura ºi cunoaºterea, climatul,
relaþia dintre culturã ºi structura organizaþionalã (Hall, Schein, Denison, Hofstede, Deal ºi
Kennedy, Kotter ºi Heskett, Thomas Peters ºi Richard Waterman, Robert Blake, Jane Mouton,
Douglas McGregor, Rensis Likert).
Tabloul este completat de investigarea izomorfismului cultural ºi a legitimitãþii (dezirabilitatea
sistemelor culturale împãrtãºite de o entitate), a modelelor culturale, a culturilor informaþionale, globale, subculturilor, managementului transcultural etc.
Cursul îºi propune abordarea conceptelor, teoriilor ºi practicilor privind cultura ºi comportamentul organizaþional. Studiul culturii organizaþionale vizeazã conceptele fundamentale din
perspectivã psiho-sociologicã ºi aplicaþiile lor în managementul resurselor umane. Pe de altã
parte, cursul pune în valoare modelele culturale contemporane, în mãsurã sã inspire sau sã declanºeze schimbãri organizaþionale, atitudinale ºi comportamentale. Cultura managerialã
este prezentatã atât în contextul culturii organizaþionale, cât ºi al celor naþionale, pentru a forma aptitudini legate de dezvoltarea potenþialului resurselor umane. Studiul de faþã este corelat cu procesele legate de globalizare ºi, în mod particular, cu problematica grupurilor eterogene din punct de vedere cultural. Aria disciplinarã a comportamentului organizaþional se
referã la modul în care interacþioneazã salariaþii ºi în care se cristalizeazã stilurile de conducere. Cursul se referã atât la comportamentul individual, dar, mai ales, la cele de grup ºi organizaþional. Cursul a fost structurat pornind de la cartea apãrutã în 2005 la Editura
comunicare.ro – Culturã ºi comportament organizaþional, ai cãrei autori sunt ªtefan Stanciu ºi Mihaela Alexandra Ionescu. Din lucrarea respectivã, am ales pentru a fi studiate doar capitolele
prezentate mai jos.
3. Obiectivele specifice ale cursului
Cursul are în vedere familiarizarea studenþilor cu temele consacrate ale comportamentului organizaþional, în calitatea lor de suport capabil sã asigure dezvoltarea unei organizaþii, mai ales
în privinþa fondului de resurse umane.
La finalul parcurgerii acestui curs studenþii trebuie sã-ºi însuºeascã abilitãþi de operare ºi integrare a teoriilor ºi conceptelor legate de comportamentul organizaþional.
Cursul are în vedere familiarizarea studenþilor cu temele actuale ale domeniului în scopul evidenþierii importanþei acestora în gestionarea aspectelor aparent mai puþin vizibile ale organizaþiei ºi semnalãrii interdependenþei dintre culturã ºi celelalte elemente organizaþionale
(structurã, stiluri de conducere).
La finalul parcurgerii cursului studenþii trebuie sã-ºi însuºeascã abilitãþi de operare ºi integrare
a teoriilor, conceptelor ºi modelelor relevante. Totodatã, studenþii trebuie sã dobândeascã capacitatea de a folosi în mod critic cunoºtinþele însuºite.
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2.2.

Structura cursului
Modulul 1. CULTURA ORGANIZAÞIONALÃ
Unitatea de învãþare 1.1. Concepte privind cultura organizaþionalã
Unitatea de învãþare 1.2. Elementele culturii organizaþionale
Unitatea de învãþare 1.3. Aspecte concrete în studiul culturii organizaþionale
Unitatea de învãþare 1.4. Structuri ºi modele culturale
Unitatea de învãþare 1.5. Culturã ºi conducere
Unitatea de învãþare 1.6. Diversitate ºi management cultural
Modulul 2. COMPORTAMENT ORGANIZAÞIONAL
Unitatea de învãþare 2.1. Comportamentul organizaþional
Unitatea de învãþare 2.2. Grupul în dinamica organizaþionalã
Unitatea de învãþare 2.3. Concepte privind grupul
Unitatea de învãþare 2.4. Aspecte relavante privind procesele ºi fenomenele de grup
Unitatea de învãþare 2.5. Echipa
Unitatea de învãþare 2.6. Teorii privind stilurile de conducere
Unitatea de învãþare 2.7. Stiluri de conducere

2.3.

Bibliografie
Bibliografia obligatorie aferentã cursurilor
Hudrea, Adrian, Studiul ºi analiza culturii organizaþionale, Revista Transilvanã de ªtiinþe Administrative 2(35)/2014
Burke, W. Warner, Organization change: theory and practice, Los Angeles: Sage Publications,
(817), 2011. Lucrarea se gãseºte în format pdf la Biblioteca SNSPA.
Capitolul 4. Theoretical foundations of organizations and organization change.
Capitolul 8. Conceptual models for understanding organization change
Bhagat, S., Steers, Richard M., Cambridge handbook of culture, organizations and work, edited by
Rabi, New York: Cambridge University Press, 2009. Lucrarea se gãseºte în format pdf la
Biblioteca SNSPA.
Capitolul 16. Cultural values and women’s work and career experiences. Ronald J. Burke
Bibliografie recomandatã aferentã cursurilor
Schein, Edgar H., Organizational Culture and Leadership, San Francisco, 2004.
Stanciu, ªt., Ionescu. M.A., Culturã ºi comportament organizaþional, Comunicare.ro, 2005.
De Visscher Pierre, Neculau Adrian (coord.), Dinamica grupurilor. Texte de bazã, Ed. Polirom, Iaºi,
2001.
Bibliografie obligatorie aferentã seminarelor
Hudrea, Adrian, Studiul ºi analiza culturii organizaþionale, Revista Transilvanã de ªtiinþe Administrative 2(35)/2014.
Bhagat, S., Steers, Richard M., Cambridge handbook of culture, organizations and work, edited by
Rabi, New York: Cambridge University Press, 2009. Lucrarea se gãseºte în format pdf
la Biblioteca SNSPA.
Capitolul 16. Cultural values and women’s work and career experiences. Ronald J. Burke
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Bibliografie recomandatã aferentã seminarelor
De Visscher Pierre, Neculau Adrian (coord.), Dinamica grupurilor. Texte de bazã, Ed. Polirom, Iaºi,
2001.
2.4.

Modalitatea de verificare
Forma de evaluare

Tip activitate

Criterii de evaluare

Examen sumativ
Metode de evaluare

Pondere din nota finalã

Itemi închiºi (test grilã)

maxim 15%

Itemi deschiºi (mini eseu)

maxim 25%

Participarea activã la seminare
faþã în faþã (SF) (douã seminare
a câte douã ore)

Evaluare cantitativã
ºi calitativã

maxim 15%

Participarea activã la seminare pe
platforma online Webex (ST)
(trei seminare a câte douã ore)

Evaluare cantitativã
ºi calitativã

maxim 25%

Implicare

maxim 20%

Examen

Seminare

Lucrãri

Standard minim de performanþã: ca mai sus, dar cu punctaje înjumãtãþite.
Observaþie:
Cerinþele de mai sus sunt obligatorii ºi pentru examenele de restanþã ºi mãrire de notã.
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2.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
16.10.2022
ora 10:00
sala 510

Seminare
faþã în faþã

06.11.2022
ora 10:00
sala 510

Seminare online
(pe platforma
Webex)

ªansa 1
Examen

22.11.2022
ora 17:00

22.11.2022
ora 18:30

06.12.2022
ora 17:00

06.12.2022
ora 18:30

13.12.2022
ora 17:00

13.12.2022
ora 18:30
ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

21.01.2023
05.02.2023
21.01.2023
05.02.2023
Test grilã Webex Test grilã Webex Test grilã Webex Test grilã Webex
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3.

3.1.

MANAGEMENTUL PERSONALULUI
Coordonator de disciplinã:

lector univ. dr. ing. Carmen NOVAC

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
7

Cadrul general al cursului
Cursul de faþã îºi propune sã prezinte necesitatea gestionarii, planificãrii, recrutãrii ºi selecþiei
resurselor umane. Sunt prezentate corelaþiile existente între planificare, gestionare ºi recrutarea angajaþilor având ca þintã finalã selecþia ºi integrarea acestora.
Necesitatea derularii proceselor amintite derivã din specificitatea etapei economice pe care o
parcurge societatea româneasca în prezent. Prezent care necesitã definirea unei noi realitãþi
organizaþionale.
Studiile de caz sunt axate pe exemple concrete ºi au ca scop acomodarea celor care se specializeazã în Managementul Resurselor Umane cu varietatea de situaþii pe care o pot întâlni în
diverse organizaþii.
Instrumentele necesare proceselor amintite, precum ºi metodele folosite sunt prezentate în
curs, ele fãcând obiectul unor eseuri specifice domeniilor de activitate analizate.
Obiectivele activitãþilor de managementul personalului sunt prezentate detaliat corelate cu
feed-back-ul necesar unor astfel de programe.
Metodele folosite în practica companiilor multinaþionale ºi naþionale sunt abordate atât teoretic cât ºi practic.
Bagajul de cunoºtinþe teoretice ºi practice acumulate vor permite celor care vor parcurge acest
curs ocuparea unor poziþii de specialiºti în departamentul de Resurse Umane al companiilor
româneºti, dar ºi multinaþionale.

3.2.

Structura cursului
Cursul 1. Noþiuni introductive. Impactul GDPR asupra managementului personalului
Cursul 2. Recrutarea ºi selecþia
Cursul 3. Procesul de selecþie
Cursul 4. Primirea ºi integrarea personalului nou angajat
Cursul 5. Costurile determinate de activitatea de selecþie, încadrare ºi integrarea personalului
Cursul 6. Raport privind evaluarea candidaþilor pentru postul reprezentant vânzãri
Cursul 7. Analiza postului – abordare procesualã
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3.3.

Bibliografie
AGUILAR-MORALES J.E., „Procedimiento general para realizar el reclutamiento y selección
de personal”, Mexic Asociaþia de Psihologie Oaxaqueña A.C, 2007.
ALBRECHT, MARZANN, H., International HRM. Managing Diversity in the Workplace. Londra,
Ed. Blackweel Business, 2001.
ARMOSTRONG, M., Managementul resurselor umane – manual de practicã. Bucureºti, Ed. Codecs.
2004.
BILLSBERRY, JON, Experiencing recruitment and selection. United Kingdom, Ed. John Wiley &
Sons, 2008.
NOVAC, CARMEN, „Evoluþii în domeniul managementului resurselor umane sub impactul
globalizãrii”, Revista românã de comunicare ºi relaþii publice, vol. 12, 2008.
NOVAC, CARMEN, „Changements induits par la crise économique dans les fonction du
management des ressources humaines en Roumanie”, International Conference Globalization and Changing Patterns in the Public Sphere, 2010.
NOVAC, CARMEN, „Influences of the Financial Crisis on the Development of Strategic Human
Resource Management Processes in Romania”, Strategica. Strategic Thinking in a Changing
World, International Academic Conference, Bucharest, Romania, June 27-28, 2013.
NOVAC, CARMEN. Managementul personalului-Între necesitate ºi realitate. Bucureºti. Editura Tritonic. 2013.
NOVAC, CARMEN. Influenþa globalizãrii asupra managementului resurselor umane. Bucureºti. Editura Printech. 2011.
PÂNIªOARÃ, ION, PÂNIªOARÃ, GEORGETA, Managementul resurselor umane, Bucureºti, Ed.
Polirom, 2016
PITARIU HORIA D., Proiectarea fiºelor de post, evaluarea posturilor de muncã ºi a personalului. Bucureºti: Casa de Editurã Irecson. 2003.
PRICE, ALAN, Human Resource Management in a Business Context, 3rd Edition, London, Ed.
Thomson Learning, 2007.
VERBONCU, ION, Mangement. Eficienþã, eficacitate, performanþã, Bucureºti, Ed. Universitarã,
2018.
***, “Consilier – Managementul resurselor umane”, Editura Rentrop & Straton, 2017.

3.4.

Modalitatea de verificare
–
Evaluare prin Proiect realizat în echipe de maxim 5 masteranzi (70% din notã) +
referat individual (30%)
–
Prezenþã la tutoriate minim 50%.
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3.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
29.10.2022
ora 10:00
sala 510

Seminare
faþã în faþã

12.11.2022
ora 10:00
sala 317

Seminare online
(pe platforma
Zoom)

Examen

24.10.2022
ora 17:30

24.10.2022
ora 19:00

07.11.2022
ora 17:30

07.11.2022
ora 19:00

14.11.2022
ora 17:30

14.11.2022
ora 19:00

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

04.02.2023
Proiect

12.02.2023
Proiect

04.02.2023
Proiect

12.02.2023
Proiect
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4.

4.1.

RECRUTARE ªI SELECÞIE
Coordonator de disciplinã:

lector univ. dr. Camelia CRIªAN

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
7

Cadrul general al cursului
Cursul are drept scop furnizarea unui set de cunoºtinþe ºi abilitãþi prin care masteranzii pot
ajunge la înþelegerea proceselor de recrutare ºi selecþie într-un context organizaþional. Masteranzii vor putea aplica cunoºtinþele dobândite în cadrul companiilor unde lucreazã, abordarea fiind una pragmaticã ºi sistematicã. Metodele de învãþare ºi formare folosite îi vor ajuta pe masteranzi sã-ºi dezvolte acele abilitãþi în baza cãrora sã poatã realiza cu succes procesul
de angajare în companie.
La finalul acestui curs, fiecare dintre masteranzi va fi în mãsurã sã utilizeze un cadru conceptual de referinþã, va dispune de abilitãþile necesare pentru elaborarea unor programe de recrutare ºi selecþie. Totodatã, masteranzii vor avea posibilitatea de a-ºi însuºi acele cunoºtinþe
necesare analizei diferitelor tipuri de posturi ºi persoane pentru determinarea candidatului optim pentru un anumit post.

4.2.

Structura cursului
Unitatea 1. Introducere. Recrutarea ºi selecþia
Unitatea 2. Testele psihometrice ºi folosirea lor în selecþia de personal
Unitatea 3. Validitatea ºi fidelitatea testelor psihometrice
Unitatea 4. Interpretarea testelor psihometrice
Unitatea 5. Psihometria ºi procesul de recrutare în practicã
Unitatea 6. Centrele de evaluare (Assessment centers)
Unitatea 7. Interviul de selecþie

4.3.

Bibliografie
Bagheri Rad, M., Valmohammadi, C., & Shayan, A. (2020). An empirical investigation of the factors affecting the use of social networks in human resources recruitment. International Journal of
Public Administration, 43(6), 517-526. https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1636396
Cook, M. 2009. Personnel Selection – Adding Value Through People, 5th ed. Chichester: Wiley-Blackwell.
Edenborough, R. (2005). Assessment Methods in Recruiting, Selection and Performance. London: Kogan Page.
Evenden, R. ºi G. Anderson. (1992). Making the Most of People. Cambridge: Cambridge University Press.
Gardner, W. L., Reithel, B. J., Cogliser, C. C., Walumbwa, F. O., & Foley, R. T. (2012). Matching personality and organizational culture: Effects of recruitment strategy and the Five– 51 –

Factor Model on subjective person–organization fit. Management Communication Quarterly, 26(4), 585-622.
Mullins, L.J. (1996). Management and Organisational Behaviour. 4th Edition. London: Pitman
Publishing.
Siddarth, C., & Ravimohan, R. (2020), Factors influencing online recruitment, Malaya Journal of
Matematik, Vol. S, No. 2, 3293-3294, https://doi.org/10.26637/MJM0S20/085
Tews, J. M., Stafford, K., & Zhu, J. (2009). Beauty Revisited: The impact of attractiveness, ability, and personality in the assessment of employment suitability. International Journal of Selection and Assessment, 92-100.
Wood, R. ºi T. Payner. (1998). Competency-Based Recruitment & Selection: A Practical Guide. Wiley
Series in Strategic HRM.
4.4.

Modalitatea de verificare
Nota finalã va fi obþinutã pe baza a 3 teme rezolvate de masteranzi, în echipe de câte 5 persoane, pe parcursul semestrului, fiecare temã rezolvatã corect având valoarea de 3 puncte. Indiferent de implicarea individualã a membrilor echipei în realizarea temelor, toþi membrii
echipei vor avea aceeaºi notã.

4.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
30.10.2022
ora 10:00
sala 510

Seminare
faþã în faþã

13.11.2022
ora 10:00
sala 510

Seminare online
(pe platforma
Webex)

Examen

17.11.2022
ora 18:30

17.11.2022
ora 20:00

24.11.2022
ora 18:30

24.11.2022
ora 20:00

08.12.2022
ora 18:30

08.12.2022
ora 20:00

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

22.01.2023
Trimite referat

11.02.2023
Trimite referat

22.01.2023
Trimite referat

11.02.2023
Trimite referat
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Anul II
Semestrul I
DISCIPLINE

1.

2.

Drept ºi legislaþia muncii
Coordonator de disciplinã:

HR Metrics
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat asist. univ. dr. Dragoº BREZEANU

cadru didactic asociat
lector univ. dr. Lavinia ÞÂNCULESCU-POPA

3.

Managementul talentului în organizaþii
Coordonator de disciplinã:
lector univ. dr. Cãtãlina CICEI

4.

Ocuparea forþei de muncã
Coordonator de disciplinã:

conf. univ. dr. Valeriu FRUNZARU

Design thinking
Coordonator de disciplinã:

lector univ. dr. Camelia CRIªAN

5.
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1.

DREPT ªI LEGISLAÞIA MUNCII
Coordonator de disciplinã:
Statut:
Numãr de credite:

1.1.

cadru didactic asociat
asist. univ. dr. Dragoº BREZEANU
obligatorie
6

Cadrul general al cursului
Având în vedere specificul economiei de piaþã, creºterea ºi dinamica numãrului agenþilor economici privaþi, complexitatea ºi multitudinea activitãþilor comerciale, a implicaþiilor acestora
asupra relaþiilor sociale de muncã, în colectivitatea de salariaþi, funcþionari ºi funcþionari
publici, urmãrim sã pregãtim cursanþii, viitori manageri în domeniul public sau privat, ori
funcþionari publici sau alte tipuri de funcþionari, cu principalele probleme de drept ce pot
apãrea în domeniul muncii, soluþii posibile ale acestora ºi în mod deosebit în comunicarea
managerului în interiorul ºi exteriorul sistemului ce-l conduce, în domeniul resurselor umane
pentru a asigura o eficienþã sporitã a activitãþii acestora în condiþii de respectare a legii.
În exercitarea atribuþiilor de serviciu, managerii, angajatorii ºi salariaþii trebuie sã cunoascã,
sã respecte ºi sã aplice în condiþii de maximã eficienþã Codul muncii republicat, legile specifice conexe în materie ºi sã acþioneze cu riscuri minime în soluþionarea problemelor legate de:
respectarea principiilor dreptului muncii, a principiilor negocierii, a contractului colectiv de
muncã, a contractului individual de muncã, rãspunderea angajatorului ºi a angajatului specificã dreptului muncii, sãnãtatea ºi securitatea în muncã, inspecþia muncii, timpul de muncã,
de odihnã, salarizarea, dialogul social ºi jurisdicþia muncii.
Însuºirea ºi folosirea unor principii de drept privind dialogul social între autoritãþi, sindicate,
salariaþi, patronat, managerii în soluþionarea conflictelor de muncã sub aspectul conflictelor
individuale precum ºi conflictelor colective de muncã etc.
Obiective specifice ale cursului:
Cursul îºi propune însuºirea de cãtre masteranzi a noþiunilor de bazã în domeniul dreptului
ºi a legislaþiei muncii în scopul aplicãrii corecte a Codul Muncii republicat precum ºi a întregii
legislaþii aplicabile relaþiilor individuale de muncã, a celor colective de muncã, analizarea corectã dar ºi criticã a jurisprudenþei instanþelor specializate în soluþionarea conflictelor de muncã,
a practicii Curþii Constituþionale precum ºi a Inaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie si gasirea unor
soluþii practice pentru specialistii în resurse umane, practicieni ai dreptului muncii ºi a relaþiilor industriale orientate în urmãtoarele direcþii:
–
cunoaºterea clauzelor contractului individual de muncã, efectele juridice ale acestora,
modalitãþii de consemnare ºi limitele lor;
–
asigurarea ºi garantarea respectãrii clauzelor din contractul individual de muncã;
–
cunoaºterea obligaþiei de informare înainte ºi în timpul derulãrii contractului individual de muncã ºi a sancþiunii nerespectãrii acesteia;
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–
–
–
–
–
–
–
1.2.

Structura cursului
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

1.3.

limitele executãrii contractului individual de muncã, conflicte specifice ºi soluþii controversate din practica judiciarã;
cazurile de modificare ºi suspendare a contractului individual de muncã;
cunoaºterea instituþiei concedierii ºi modalitãþilor de sancþionare a concedierilor nelegale;
cunoaºterea de aspecte actuale ale timpului de muncã, timpului de odihnã ºi ale
salarizãrii;
mijloace, metode de dialog social, în prevenirea ºi soluþionarea conflictelor de muncã;
cunoaºterea problemelor ce apar ca urmare a nereglementãrii Contractului colectiv de
muncã unic la nivel naþional;
cunoaºterea problemelor actuale specifice jurisdicþiei muncii.

Dreptul muncii ca ramurã de drept. Noþiuni generale
Contractul individual de muncã
Timpul de muncã ºi timpul de odihnã
Salarizarea
Sãnãtatea ºi securitatea în muncã
Rãspunderea juridicã
Dialogul social
Conflictele de muncã
Jurisdicþia muncii
Dreptul securitãþii sociale

Bibliografie
Alexandru Athanasiu, Ana-Maria Vlãsceanu, Dreptul muncii, Note de curs, Editura C. H.
Beck, Bucureºti, 2017;
Luminiþa Dima, Dreptul Muncii, Editura C. H. Beck, Bucureºti, 2017;
Ion Traian ªtefãnescu, Tratat teoretic ºi practic de drept al muncii – ediþia a IV –a revãzutã ºi
adãugitã, Editura Universul Juridic, Bucureºti, 2017;
Brînduºa Vartolomei, Dreptul Muncii. Curs Universitar, Editura Universul Juridic, Bucureºti,
2016;
Alexandru Ticlea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Ediþia a X a, Bucureºti,
2016;
Raluca Dimitriu, Dreptul Muncii. Anxietãþi ale prezentului, Editura Rentrop & Straton, Bucureºti, 2016;
Ion Traian ªtefãnescu (coordonator), Dicþionar de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureºti, 2014;
Dragoº Brezeanu, Regimul juridic al nulitãþii în raporturile de muncã, C. H. Beck, Bucureºti,
2017;
Mihaela-Emilia Marica, Contracte de muncã atipice, Editura Universul Juridic, Bucureºti,
2019;
Rãzvan Anghel (coordonator), Sãnãtatea ºi securitatea în muncã – Abordarea multidisciplinarã, C. H. Beck, Bucureºti, 2019;
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Valericã Dabu, Etica ºi dreptul comunicãrii, Editura comunicare.ro, C.D. Bucureºti, 2012;
Valericã Dabu, Rãspunderea juridicã a funcþionarului public, Ed. Global Lex, Bucureºti, 2000;
Valericã Dabu, Drept constituþional al instituþiei politice, Ed. S.N.S.P.A., Bucureºti, 2001;
Valericã Dabu, Dreptul comunicãrii sociale, Editura comunicare.ro, Bucureºti, 2001;
Verginia Vedinas, Codul administrativ adnotat, Ediþia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureºti, 2021;
Legea Pensiilor comentatã ºi adnotatã, Ion Rebeca, Editura Hamangiu, Bucureºti, 2019;
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminiþa Dima, Oana Cazan, Codul muncii. Comentariu pe articole, Volumul I, Articolele 1 – 107, Editura C. H. Beck, Bucureºti, 2007;
Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminiþa Dima, Oana Cazan, Codul muncii Comentariu pe articole, Volumul II, Articolele 108 – 298, Editura C. H. Beck, Bucureºti, 2011;
Alexandru Athanasiu, Codul muncii. Comentariu pe articole, Actualizare la vol. I – II, C. H.
Beck, Bucureºti, 2012;
Ion Traian ªtefãnescu (coordonator), Codul Muncii ºi Legea dialogului social. Comentarii ºi
explicaþii, Editura Universul Juridic, Bucureºti, 2017;
Codul Muncii, ediþie îngrijita ºi adnotatã de av. dr. Dragoº Brezeanu, Editura Moroºan, 2021;
Oana Cristina Niemesch, Discriminarea în raporturile de muncã. Practicã judiciarã. Norme
procedurale, Editura Universul Juridic, Bucureºti, 2020;
Dragoº Cãlin, Mobbingul. Hãrþuirea la locul de muncã. Culegere de jurisprudenþã, Editura
Universitarã, Bucureºti, 2019;
Dragoº Brezeanu, Curierul Judiciar Nr. 1/2020, Revista de actualitate juridicã;
Dragoº Brezeanu, Concedierea pentru necorespundere profesionalã efectuatã cu respectarea
condiþiilor de fond ºi de formã ale deciziei de concediere, Editura C. H. Beck, Bucureºti,
2020;
Ion Traian ªtefãnescu (coordonator), Regulamentul Intern. Îndrumar pentru angajatori ºi angajaþi, Editura Hamangiu, Bucureºti, 2018;
Rãzvan Vasiliu, Andreea Miclea, Cercetarea disciplinarã. Aspecte practice ºi teoretice, Editura Rosetti, Bucureºti, 2021;
Claudia Ana Moarcaº, Dreptul securitãþii sociale. Caiet de seminar, Editura Solomon Bucureºti,
2019.
Legislaþie
Codul muncii republicat – Legea nr. 53/2003 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare)
Legea Nr. 147/2012; Legea Nr. 76/2012; Legea Nr. 187/2012 Legea Nr. 2/2013; Legea Nr.
255/2013; Legea Nr. 77/2014; Legea Nr. 12/2015; Legea Nr. 97/2015; Legea Nr.
57/2016; Legea Nr. 176/2016; Legea Nr. 220/2016; OUG NR. 1/2017; OUG 53/2017;
Legea Nr. 64/2018; Legea Nr. 88/2018; Legea Nr. 127/2018; OUG Nr. 96/2018; OUG
Nr. 26/2018, Legea Nr. 93/2019; Legea Nr. 153/2019; OUG Nr. 68/2019, Legea Nr.
37/2020, Legea Nr. 85/2020, Legea Nr. 151/2020, Legea Nr. 213/2020, Legea Nr.
298/2020, OUG Nr. 36/2021, OUG Nr. 37/2021; Legea Nr. 138/2021
Constituþia României
Legea Nr. 62/2011 a dialogului social republicatã cu modificãrile ulterioare
Legea Nr. 176//2018 privind internshipul
Ordin Ministrului Muncii ºi Solidaritãþii Sociale Nr. 64/2003 actualizat pentru aprobarea
modelului-cadru al contractului individual de muncã, actualizat ºi modificat;
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Legea Nr. 81/2018 privind reglementarea activitãþii de telemuncã – modificatã prin O.U.G. Nr.
192/2020;
Legea Nr. 202/2002 privind egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi (extras) modificatã
prin Legea Nr. 167/2020;
O.G. Nr. 137/2000 (extras) privind prevenirea ºi sancþionarea tuturor formelor de discriminare
modificata prin Legea Nr. 167/2020;
Legea Nr. 448/2006 privind protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã (extras);
HG Nr. 905/2017 privind registrul general de evidenþã a salariaþilor (extras);
O.U.G. Nr. 96/2003 privind protecþia maternitãþii la locurile de muncã (extras);
HG Nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bazã minim brut pe þarã garantat în platã;
Legea Nr. 67/2006 privind protecþia drepturilor salariaþilor în cazul transferului întereprinderii, al unitãþii sau al unor pãrþi ale acestora;
Legea Nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activitãþi cu caracter ocazional
desfãºurate de zilieri;
LEGEA Nr. 279/2005 din 5 octombrie 2005 republicatã privind ucenicia la locul de muncã;
LEGEA NR. 19/2020 privind acordarea unor zile libere pãrinþilor pentru supravegherea copiilor, în situaþia închiderii temporare a unitãþilor de învãþãmânt;
HG. Nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile
libere pãrinþilor pentru supravegherea copiilor, în situaþia închiderii temporare a
unitãþilor de învãþãmânt.
1.4.

Modalitatea de verificare
Examinarea finalã de curs constã în:
–
Realizarea unui referat cu temã la alegere, referat care trebuie sã aibã cel puþin 15 pagini ºi
maxim 20 de pagini, sã fie întocmit pe baza unei bibliografii suficiente, cu contribuþii personale; referatul va fi trimis pe adresa de e-mail a titularului de curs: dragos.brezeanu@icloud.com
–
Examen pe bazã de test grilã.
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1.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
22.10.2022
ora 10:00
sala 317

Seminare
faþã în faþã

29.10.2022
ora 10:00
sala 509

Seminare online
(pe platforma
Webex)

Examen

14.10.2022
ora 17:00

14.10.2022
ora 18:30

01.11.2022
ora 17:00

01.11.2022
ora 18:30

08.11.2022
ora 17:00

08.11.2022
ora 18:30

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

21.01.2023
Trimite referat

05.02.2023
Trimite referat

21.01.2023
Trimite referat

05.02.2023
Trimite referat
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2.

HR METRICS
Coordonator de disciplinã:
Statut:
Numãr de credite:

2.1.

cadru didactic asociat
lector univ. dr. Lavinia ÞÂNCULESCU-POPA
obligatorie
7

Cadrul general al cursului
Cursul este o introducere în evaluarea impactului material (de ex. monetar) a fenomenelor
organizaþionale ºi þinteºte doar la familiarizarea studentului cu domeniul. Cursul îºi propune
descrierea principalelor categorii de indicatori de performanþã corelaþi cu acþiuni din partea
capitalul uman, ce pot fi cuantificaþi ºi transpuºi în mãsuri monetare, precum ºi tipurile de intervenþie posibile pentru eficientizarea acestor indicatori de performanþã, respectiv a performanþei organizaþionale, generate de oameni, în ansamblu.
Sunt descrise în detaliu patru categorii de indicatori de performanþã ºi impactul acestora
asupra diverselor arii operaþionale dintr-o organizaþie, respectiv: 1) Indicatori aflaþi în directã relaþie cu organizaþia ºi operaþiunile din cadrul organizaþiei; 2) Indicatori care se referã la
funcþiunea de resurse umane ºi la angajaþii din cadrul acestei arii; 3) Indicatori ce descriu practicile legate de compensaþii ºi beneficii în cadrul organizaþiei ºi 4) Indicatori aflaþi în relaþie
cu practicile legate de atragere, angajare, retenþie ºi separare a forþei de muncã.
În mod intenþionat cursul este gândit a fi desfãºurat în sistem modular, tocmai pentru a
putea permite desfãºurarea compactã (în aceeaºi sesiune) unor simulãri ce þin de identificarea,
calculul, îmbunãtãþirea ºi implementarea întreg demersului diagnostic în organizaþie.
Obiectivele cursului
În urma parcurgerii acestui curs, un student trebuie sã poatã opera cu teoriile, conceptele ºi modelele relevante ale domeniului mãsurãrii prin intermediul indicatorilor a performanþei organizaþiei; sã poatã înþelege ºi recunoaºte în practicã ºi literaturã tipurile de indicatori de performanþã corelaþi cu capitalul uman; sã poatã folosi în mod critic cunoºtinþele însuºite; sã poatã
identifica cei mai optimi indicatori de performanþã pentru realizarea mãsurãrii eficienþei organizaþionale în funcþie de tipul de organizaþie ºi de procesele ºi activitãþile specifice vizate în mãsurare; sã poatã calcula, pe baza unor formule învãþate, valoarea anumitor indicatori de performanþã ai capitalului uman; sã poatã identifica zonele optime de implementare a schimbãrilor în
vedere îmbunãtãþirii performanþei organizaþionale; sã poatã formula soluþii de implementare care
sunt atât realiste cât ºi cost-eficiente în raport cu realitatea organizaþionalã evaluatã.
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2.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.3.

Introducere în conceptul de evaluare monetarã a performanþei organizaþionale
Indicatori de performanþã corelaþi cu capitalul uman
Mãsurarea performanþei organizaþiei ºi operaþiunilor în raport cu capitalul uman
Indicatori ce þin de funcþiunea de resurse umane
Indicatori ce descriu practicile legate de compensaþii ºi beneficii
Indicatori ce descriu atragerea, angajarea, retenþia ºi separarea forþei de muncã
Tipuri de intervenþii organizaþionale în vederea îmbunãtãþirii performanþei generate
de capitalul uman

Bibliografie
Cascio, Wayne; Boudreau, John (2008) Investing in People: Financial Impact of Human Resource Initiatives, Pearson Education.
Elkeles, Tamar; Phillips, Patti; Phillips, Jack (2015) ROI calculations for Technology-Based
Learning. Talent Development, pp. 42-47.
Fitz-enz, Jac (2009) The ROI of Human Capital: Measuring the Economic Value of Employee
Performance (2nd Edition), Amacom, NY.
Fitz-enz, Jac, Barbara Davison (2002) How to Measure Human Resource Management (3rd Edition) – McGraw Hill, NY
Harrison, Michael; Shirom, Arie (1999) Organizational Diagnosis and Assessment: Bridging
Theory and Practice (1st Edition), Sage Publications
Lockwood, Nancy (2010) Measuring ROI for diversity management – Case histories from a report from the Society of Human Resource Management (SHRM). The Diversity Factor,
18 (3), 3rd chapter.

2.4.

Modalitatea de verificare
Evaluarea pe parcurs are o pondere de 30% din nota finalã ºi se bazeazã pe o lucrare ºtiinþificã (LUCRAREA 1).
Lucrarea ºtiinþificã (LUCRAREA 1) va fi realizatã de fiecare student pe o temã ”personalizatã”
– fiecare student va alege o temã dintr-o listã de teme propuse aflate în corelaþie cu tematica
abordatã la curs. Lucrarea va trebui predatã pânã la data susþinerii examenului, prin email.
Temele pe care poate fi elaboratã LUCRAREA 1 sunt date mai jos:
•
Absenteismul – antecedente, efecte ºi calculul acestui indicator.
•
Diferenþe între intenþia de plecare ºi fluctuaþia de personal – implicaþii monetare.
•
Productivitatea angajaþilor – mãsuri de prevenire a diminuãrii ºi sugestii de creºtere a
acestui indicator.
•
Eficienþa capitalului uman aflatã în legãturã cu indicatorii legaþi de învãþare ºi dezvoltare – implicaþii pentru organizaþii.
•
Implicaþii organizaþionale (cel puþin monetare) privitoare la dimensiunea numãrului de
subordonaþi direct (span of control).
•
Rentabilitatea angajaþilor – mãsurare ºi implicaþii organizaþionale.
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•

Mãsurãri recente în organizaþii (mãsurarea diversitãþii, a învãþãrii prin platforme electronice etc.).

Lucrarea ºtiinþificã (LUCRAREA 1) va trebui sã respecte standardele unei lucrãri ºtiinþifice teoretice (fãrã cercetare empiricã), adicã sã ofere o parte de documentare a conceptelor ºi apoi
o luare de poziþie personalã pro sau contra opiniei exprimate în titlu. Este criticã descrierea
mecanismului prin care fenomenul se produce. Este încurajatã reprezentarea vizualã a mecanismului ºi documentarea lui în toþi paºii. Este încurajatã dezvoltarea ºi prezentarea unui design
de cercetare empiricã, care ar putea testa riguros ipoteza astfel avansatã.
Se evalueazã, de asemenea, calitatea documentãrii, calitatea argumentãrii, pertinenþa propunerilor ºi forma de redactare. Este obligatorie aderenþa la stilul de redactare APA ºi utilizarea
diacriticelor. Lucrãrile cu vicii de formã sunt respinse automat (aºadar se impune formatarea
în stil APA ºi editarea cu diacritice!).
Lucrarea se puncteazã în termeni de documentare, putere a argumentului ºi formã de
redactare. Lucrarea va avea între 5 – 7 pagini (aproximativ 2000 caractere, cu spatii /paginã
= 10000 – 14000 caractere) ºi un apart critic format din cel puþin 5 surse bibliografice pe subiectul temei (dintre care minimum 3 articole din jurnale ºtiinþifice, cu data de apariþie dupã anul 2000). Aceste articole pot fi identificate accesând baze de date precum PsyInfo; ebsco; JSTOR.
Lucrarea va fi verificatã anti-plagiat ºi, în caz de identificare a unui procent mai scãzut de 70%
originalitate (respectiv 30% plagiat), întregul examen va fi notat cu 1. Nu se considerã plagiat
pasajele semnalizate ca citat ºi pentru care este precizatã sursa. Este obligatorie includerea
aparatului critic (bibliografiei utilizate).
Lucrãrile vor fi salvate în format .doc sau .docx, vor avea ca denumire numele ºi prenumele
studentului ºi referinþa L1. (Exemplu: Popescu_Ioana_L1), Lucrãrile vor fi trimise cãtre responsabilul de an, care va preda, prin email, o arhivã de tip .zip, cãtre profesor, arhivã ce va
conþine toate lucrãrile primite de la colegi, pânã în ultima vineri dinaintea datei susþinerii examenului. Arhiva se va primi pânã în respectiva vineri, ora 19:00.
Rãspunsurile la examen (evaluarea finalã, on-line, scrisã) – 60%
Evaluarea finalã se va baza pe un examen scris, care va dura 2 ore (10 minute introducerea în examen ºi instrucþiunile ºi 110 minute – timpul efectiv de lucru) ºi va consta din analiza unui studiu
de caz transmis on-line. Studiul de caz prezintã situaþia realã a unei companii, în cazul cãreia s-au
calculat mai mulþi indicatori de performanþã pentru care studenþii vor primi rezultatele.
Sarcina de lucru va fi ca fiecare dintre studenþi sã calculeze o serie de indicatori pentru care
vor fi primit mod de calcul ºi manierã de interpretare corelatã în timpul cursului.
De asemenea, studenþilor li se va cere sã prezinte punctul personal de vedere cu privire la situaþia curentã a companiei unde a fost derulatã mãsurarea, posibile explicaþii pentru situaþia
curentã ºi aspecte de naturã predictivã cu privire la modul în care situaþia curentã s-ar putea
îmbunãtãþi odatã adoptate o serie de soluþii, care vor fi, de asemenea, prezentate de studenþi, în cadrul rãspunsului lor.
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Condiþii de participare la examenul final: depunerea Lucrãrii 1 din cadrul evaluãrii parþiale în termenul comunicat.
Materiale necesare pentru participarea la examenul final, on-line: calculator de birou, lupã (dacã capacitatea vizualã a studentului nu este foarte bunã – sunt multe cifre si mulþi indicatori prezentaþi în foaia de examen), markere cu diverse culori (ideal, stop lights).
Criterii de evaluare. Sã cunoascã diversele abordãri, paradigme ºi teorii relevante în tratarea
oricãrei teme a disciplinei. Sã poatã calcula, analiza, compara ºi interpreta diferiþii indicatori
de mãsurare a performanþei capitalului uman pe care disciplina i-a prezentat. Sã opereze cu
instrumentele ºi metodele de analizã specifice mãsurãrii performanþei capitalului uman din
cadrul organizaþiei, astfel încât sã poatã formula un set de mãsuri realiste ºi cost-eficiente ce
pot fi implementate în organizaþie pentru îmbunãtãþirea situaþiei actuale a acesteia. Sã operaþionalizeze cadrul teoretic prezentat ºi discutat la curs ºi la lucrãrile practice de seminar.
Se acordã, pe lângã 30% (Lucrarea L1) ºi 60% (evaluarea finalã, on-line, scrisã) ºi un punct
din oficiu.
2.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor

Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
03.12.2022
ora 10:00
sala 317

Seminare
faþã în faþã
17.12.2022
ora 10:00
sala 317

Seminare online
(pe platforma
Zoom)

Examen

25.11.2022
ora 18:30

25.11.2022
ora 20:00

02.12.2022
ora 18:30

02.12.2022
ora 20:00

09.12.2022
ora 18:30

09.12.2022
ora 20:00

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

29.01.2023
Examen scris
online + proiect

10.02.2023
Examen scris
online + proiect

29.01.2023
Examen scris
online + proiect

10.02.2023
Examen scris
online + proiect
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3.

3.1.

MANAGEMENTUL TALENTULUI ÎN ORGANIZAÞII
Coordonator de disciplinã:

lector univ. dr. Cãtãlina CICEI

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
6

Cadrul general al cursului
Managementul talentului (Talent Management), ca process integrat, care se referã la activitãþi
de identificare ºi dezvoltarea angajaþilor cu potenþial înalt sau competenþe critice, presupune, pentru organizaþii, o armonizare a eforturilor tactice de resurse umane. Cursul de faþã
porneºte de la conceptualizarea ºi evaluarea riguroasã a talentului. Punctul central îl constituie constructul de “competenþã”, tratat la nivel de mãsurare comportamentalã ºi psihologicã,
iar apoi analizat în cadrul diferitelor procese de resurse umane, precum selecþia, dezvoltarea,
planificarea succesiunii ºi dezvoltarea carierei.
Obiectivele cursului
Cursul îºi propune atât furnizarea unui cadru theoretic ºi conceptual solid privind managementul talentului, dar, mai ales, dezvoltarea deprinderii de ”gândire criticã”, evident aplicatã
în context profesional. Utilizarea gândirii profesionale critice este, de altfel, obiectivul principal al cursului, având scopul de a forma studenþii ca viitori practicieni care opereazã pe bazã
de dovezi ºtiinþifice (evidence-based practitioner).

3.2.

Structura cursului
Partea I. Managementul Talentului: o perspectivã integratã
Capitolul 1. Introducere în managementul talentului
Partea II. Modele de performanþã
Capitolul 2. Modele de performanþã
Capitolul 3. Aptitudinile
Capitolul 4. Competenþele
Partea III. Metode în evaluarea comportamentalã
Capitolul 5. Principii ale mãsurãrii în ºtiinþele comportamentale: fidelitate ºi validitate
Capitolul 6. Interviul comportamental
Capitolul 7. Observaþia comportamentalã ºi centrele de evaluare
Capitolul 8. Evaluarea multi-evaluator (360)
Partea IV. Integrarea evaluãrii psihologice cu principiile comportamentale
Capitolul 9. Evaluarea personalitãþii
Capitolul 10. Evaluarea aptitudinilor cognitive
Partea V. Procese în managementul talentelor
Capitolul 11. Selecþia talentului
Capitolul 12. Dezvoltarea talentului
Capitolul 13. Dezvoltarea carierei
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3.3.

Bibliografie
American Educational Research Association [AERA], American Psychological Association
[APA], & National Council on Measurement in Education [NCME] (2014). Standards for
Educational and Psychological Testing. Washington, DC: AERA. (Chapter 2, pp. 33-48).
American Educational Research Association [AERA], American Psychological Association
[APA], & National Council on Measurement in Education [NCME] (2014). Standards for
Educational and Psychological Testing. Washington, DC: AERA. (Chapter 1, pp. 11-32).
Barrick, M. R., Mount, M. K., & Judge, T. A. (2001). Personality and performance at the beginning of the new millenium: What do we know and where do we go next? Personality and
Performance, 9, 9-30.
Bartram, D. (2005). The Great Eight Competencies: A Criterion-Centric Approach to Validation. Journal of Applied Psychology, 90, 1185-1203.
Blass, E. (2009). Defining Talent. In E. Blass (Ed.). Talent Management: Cases and Commentary
(pp. 24-36). London: Palgrave Macmillan.
Blass, E. (2009). Introduction. In E. Blass (Ed.). Talent Management: Cases and Commentary (pp.
1-7). London: Palgrave Macmillan.
Bracken, D. W., Timmreck, C. W., & Church, A. H. (2001). Handbook of Multisource Feedback. San
Francisco: Jossey-Bass. (Chapter 1, Introduction: A multisource feedback process model, pp. 3-14).
Brown, P., &Hesketh, A. (2014). The Mismanagement of Talent. Oxford: Oxford University
Press. (Chapter 4: The War for Talent, pp. 65-90).
Fleishman, E. A. (1975). Towards a taxonomy of human performance. American Psychologist, December, 1127-1149.
Harris, M. M., &Schaubroeck, J. (1988). A Meta-Analysis of Self-Supervisor, Self-Peer and
Peer-Supervisor ratings. Personnel Psychology, 41, 43-62.
International Task Force on Assessment Center Guidelines. (2009). Guidelines and Ethical
Considerations for Assessment Center Operations. International Journal of Selection and Assessment, 17, 243-253.
Kinley, N., & Ben-Hur, S. (2013). Talent intelligence: What you need to know to identify and measure talent. San Francisco: Jossey-Bass. (Chapter 8, Sourcing the expertise you need, pp.
173-196).
Levashina, J., Hartwell, C. J., Morgeson, F. P., & Campion, M. A. (2013). The structured employment interview: Narrative and quantitative review of the research literature. Personnel Psychology, 67, 241-293.
McClelland, D. (1973). Testing for Competence Rather than for Intelligence. American Psychologist, February, 1-14.
Ones, D. S., Viswesvaran, C., Dilchert, S. (2005). Personality at Work: Raising Awareness and
Correcting Misconceptions. Human Performance, 18, 389-404.
Phillips, J. J., & Edwards, L. A. (2011). Developing your workforce: Measurement makes a difference. In L. A. Berger. & D. R., Berger. (Eds.). The talent management handbook (Second
Edition) (pp. 194-204). New York: McGraw Hill.
Ree, M. J., &Carretta, T. R. (2002). g2K. Human Performance, 15, 3-23.
Rothwell, W. J. (2010). Effective succession planning. New York: AMACOM. (Chapter 12, Integrating recruitiment and succession, pp. 287-297).
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Rothwell, W. J. (2010). Effective succession planning. New York: AMACOM. (Chapter 1, What
is succession planning and management, pp. 3-41).
Salgado, J. F. &Moscoso, S. (2010). Comprehensive meta-analysis of the construct validity of the
employment interview. European Journal of Work and Organizational Psychology, 11, 299-324.
Sanghi, S. (2007). The Handbook of Competency Mapping: Understanding, Designing, and Implementing Competency Models in Organizations (Second Edition). New Delhi: Sage. (Chapter 8:
Generic Competency Dictionary, pp. 153-163).
Schmidt, F. L. & Hunter, J. E. (1998). The Validity and Utility of Selection Measures in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings.
Psychological Bulletin, 124, 262-274.
Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). Competence at Work: Models for Superior Performance. New
York: Wiley. (Chapter 1: Introduction, pp. 1-15).
Sternberg, R. J., & Kaufman, J. C. (1998). Human Abilities. Annual Review of Psychology, 49,
479-502.
Tett, R. P., Jackson, D. N., Rothstein, M., &Reddon, J. R. (1999). Meta-Analysis of Bidirectional Relation in Personality-Job Performance Research. Human Performance, 12, 1-29.
Thornton, G. C., & Rupp, D. E. (2006). Assessment Centers in Human Resource Management.
Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. (Chapter 10, Varieties of validity evidence for assessment centers, pp. 217-265).
Thornton, G. C., & Rupp, D. E. (2006). Assessment Centers in Human Resource Management. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. (Chapter 3, Basic requirements of an assessment center, pp.
37-56).
3.4.

Modalitatea de verificare
Evaluare pe parcurs: rezolvarea uneia dintre cele 3 aplicaþii postate pe platformã, aferente întâlnirilor online (50% din notã)
Evaluare finalã: examen online alcãtuit din întrebãri grilã cu un singur rãspuns corect (50%
din notã).
În restanþã se va preda un proiect realizat pe o temã la alegere din lista postatã pe platformã.
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3.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
10.12.2022
ora 10:00
sala 510

Seminare
faþã în faþã
14.01.2023
ora 10:00
sala 510

Seminare online
(pe platforma
Webex)

ªansa 1
Examen

14.12.2022
ora 17:00

14.12.2022
ora 20:00

11.01.2023
ora 17:00

11.01.2023
ora 18:30

18.01.2023
ora 17:00

18.01.2023
ora 20:00
ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

22.01.2023
03.02.2023
22.01.2023
03.02.2023
Test
grilã
online
Test
grilã online
Test grilã online Test grilã online
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4.

4.1.

OCUPAREA FORÞEI DE MUNCÃ
Coordonator de disciplinã:

conf. univ. dr. Valeriu FRUNZARU

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
6

Cadrul general al cursului
Acest curs abordeazã problematica ocupãrii forþei de muncã din perspectiva sociologiei muncii,
a politicilor sociale ºi a strategiilor privind piaþa muncii la nivelul Uniunii Europene (UE), în
condiþiile în care, dupã 1 ianuarie 2007, piaþa forþei de muncã din România devine parte a pieþei
forþei de muncã a UE. Luând în considerare aspectele teoretice, politicile din domeniu ºi datele
statistice furnizate de instituþii ca Eurostat sau Institutul Naþional de Statisticã din România, participanþii la acest curs îºi vor construi o imagine de ansamblu a ocupãrii forþei de muncã atât
la nivel naþional cât ºi la nivel internaþional. De asemenea, motivaþia acestui curs vine din faptul cã specialiºtii în resurse umane trebuie sã priveascã nu doar piaþa forþei de muncã din România, ci ºi sã-ºi lãrgeascã orizontul la piaþa forþei de muncã a UE. Prin urmare, este prezentatã,
printre altele, politica ocupãrii forþei de muncã a UE ºi situaþia ocupãrii forþei de muncã în UE,
punând accent pe realitatearomâneascã în context european. Cursul are douã pãrþi. În prima
parte, preponderent teoreticã, se face distincþia dintre muncã ºi ocupare, se prezintã relaþia dintre ocuparea forþei de muncã ºi statul bunãstãrii ºi sunt prezentate abordãrile sociologice clasice asupra muncii. În partea a doua, sunt prezentatestrategia ºi obiectivele UE ºi ale României
privind ocuparea forþei demuncã în strânsã legãturã cu datele statistice.

4.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4.3.

Muncã ºi ocupare. Delimitãri conceptuale
Ocuparea forþei de muncã ºi statul bunãstãrii
Abordãri sociologice clasice asupra muncii: Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber
Politica UE cu privire la ocuparea forþei de muncã. Direcþii generale
Strategia Europeanã de Ocupare. Abordare din perspectiva ciclului de viaþã
Strategia Europeanã de Ocupare. Egalitatea de gen
Migraþia forþei de muncã în UE. România în context european

Bibliografie
Fiecare capitol începe cu prezentarea principalelor concepte, a obiectivului general ºi a
obiectivele specifice. La sfârºitul fiecãrui capitol se gãsesc întrebãri recapitulative ºi o bibliografie minimã recomandatã pentru tema respectivã. La sfârºitul cursului existã o bibliografie
extinsã cu privire la toate temele.
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4.4.

Modalitatea de verificare
Test grilã.

4.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
12.11.2022
ora 10:00
sala 510

Seminare
faþã în faþã

19.11.2022
ora 10:00
sala 510

Seminare online
(pe platforma
Webex)

ªansa 1
Examen

11.10.2022
ora 17:00

11.10.2022
ora 18:30

18.10.2022
ora 17:00

18.10.2022
ora 18:30

25.10.2022
ora 17:00

25.10.2022
ora 18:30
ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

04.02.2023
12.02.2023
04.02.2023
12.02.2023
Test grilã online Test grilã online Test grilã online Test grilã online
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5.

5.1.

DESIGN THINKING
Coordonator de disciplinã:

lector univ. dr. Camelia CRIªAN

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
5

Cadrul general al cursului
Nevoia pentru inovare este din ce în ce mai mare în rândul organizaþiilor, publice sau private,
care trebuie sã soluþioneze probleme ºi sã performeze într-un mediu în continuã schimbare
ºi cu o multitudine de cerinþe din partea stakeholderilor. De aceea organizaþiile trebuie sã identifice ºi sã aplice noi metodologii pentru a-ºi inova procesele, produsele ºi serviciile ºi a oferi
experienþe specifice utilizatorilor. Abordarea de design thinking (gândire de tip design) oferã
un cadru integrator care pune împreunã modelele de gândire creativã ºi analiticã, suplimentate de un proces ºi un set de tehnici ºi instrumente, ºi ca urmare poate contribui la crearea
acestor tipuri de experienþã pentru clienþi/utilizatori. Dacã este bine aplicatã, metoda design
thinking contribuie la procese de decizie mai flexibile, reduce riscurile de a duplica eforturile,
duce la evitarea inconsistenþelor ºi creºte capacitatea inovativã a organizaþiilor. Fiind un proces centrat pe om ºi nevoile sale, pune descoperirea nevoilor tacite sau subtil nuanþate în centrul procesului inovativ. Design thinking recunoaºte valoarea oamenilor motivaþi ºi a proceselor
creative ºi de aceea accentueazã nevoia de a regândi designul organizaþional pentru a facilita
contribuþia oamenilor la procese ºi colaborarea dintre diversele funcþiuni. Aceasta înseamnã
cã oamenii sunt elemetele care împing ºi pun presiune pe alte componente organizaþionale
(ca de exemplu strategia, structurile, procesele, technologiile) pentru realizarea inovaþiilor. În
acest curs ne vom concentra pe explicarea procesului de design thinking ºi pe aplicarea acestuia în organizaþii pentru a genera noi procese sau servicii, care vor contribui la eficienþã, performanþã ºi inovare.

5.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ce este design thinking ºi cum funcþioneazã – teorii ºi modele
Fazele design thinking explicitate
Cum ºi de ce funcþioneazã design thinking
Cãi pentru a introduce ºi conduce procesele de inovare prin design thinking în organizaþii
Roluri în design thinking - catalizatorii de inovare
Metode ale fazei de empatizare
Metode ale fazei de definire
Metode ale fazei de ideaþie
Principii pentru prototipare ºi testare - iteraþia
Inovare, managementul cunoaºterii ºi design thinking
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5.3.

Bibliografie
Badke-Schaub, P. N.F.M. Roozenburg and C. Cardoso, (2010). Design thinking: a paradigm on
its way from dilution to meaninglessness, Proceedings of the 8th Design Thinking Research Symposium, University of Technology, Sydney, pp. 39-49.
Bill and Melinda Gates Foundation, n.d. available at https://www.gatesfoundation.org/WhatWe-Do/Global-Development/Global-Libraries, viewed on December 2nd, 2017.
Brown, T. (2008). Design Thinking. Harvard Business Review, (June), 85–92.
Brown, T (2019). Change by Design. Harper Business: kindle edition
Buijs, J. (2003). Modeling product innovation processes, from linear logic to circular chaos,
Creativity and Innovation Management, 12(2), 76-93.
Criºan, C.& C. Cãldãruºã. 2017. Design Thinking: What it is and how it works. A case study on
Romanian libraries, Euromentor, vol VIII (4), pp. 181-194.
Cross, N. (2004). Expertise in design: An overview. Design Studies, 2004, 25(5), p.427-441.
d.school (2010). Bootcamp Bootleg, Stanford University, available at: https://dschool.stanford.
edu/resources/the-bootcamp-bootleg, viewed in December 2nd, 2017.
Hatchuel, A. & Weill, B. (2003). A New Approach of Innovative Design: An Introduction to CK Theory. International Conference of Engineering Design, Stockholm, Sweden.
Kimbell, L. (2009). Design practices in design thinking. Design, May(July), 1–24.
Lawson, B. (2006). How designers think: The design process demystified, Routledge, London.
Lookwood, T., E. Papke. (2018). Innovation by design. Wayne, NJ: The Career Press.
Martin, R. (2009). The design of business. Why design thinking is the next competitive advantage. Harvard Business Press, USA.
Martin, L.R. (2011). The Innovation Catalysts, Harvard Business Review, June 2011.
Rittel, H. & Webber, M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning, Policy Sciences, 4,
155-169.
Rylander, B. A. (2009). Design Thinking as Knowledge Work: Epistemological Foundations and
Practical Implications. Journal of Design Management, 4(1), 7-19.
Shamiyeh, M.(2010). Creating desired futures: How design thinking innovates business. Basel:
Birkhäuser.
Toolkit for libraries, n.d. available at http://designthinkingforlibraries.com, viewed on December 2nd, 2017.
Von Hippen, E. (1988). The sources of innovation, Oxford University Press, New York.
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5.4.

Modalitatea de verificare
Proiect
În echipe de câte 6 persoane proiectaþi un serviciu/proces organizaþional folosind etapele din
design thinking ºi completaþi Caietul 1 ºi Caietul 2 de exerciþii.
Precizare importantã
Toþi membrii, indiferent de gradul de implicare individualã, vor primi aceeaºi notã.
Notare
5 puncte Caietul 1, 4 puncte Caietul 2, 1 punct din oficiu.
Proiectul se trimite de cãtre masteranzi pe platforma de e-learning la secþiunea Proiect final de
pe pagina disciplinei Design thinking, cu respectarea termenului stabilit. Pentru restanþe rãmân
valabile aceleaºi condiþii ºi criterii de evaluare.

5.5.

Programarea seminarelor si a examenelor

Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
15.10.2022
ora 10:00
sala 317

Seminare
faþã în faþã

05.11.2022
ora 10:00
sala 317

Seminare online
(pe platforma
Webex)

Examen

03.11.2022
ora 17:00

03.11.2022
ora 18:30

12.01.2023
ora 18:30

12.01.2023
ora 20:00

19.01.2023
ora 18:30

19.01.2023
ora 20:00

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

28.01.2023
Trimite referat

11.02.2023
Trimite referat

28.01.2023
Trimite referat

11.02.2023
Trimite referat
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MASTERAT
ÎN MANAGEMENT
ªI COMUNICARE
ÎN AFACERI

Anul I
Semestrul I
DISCIPLINE

1.

Comunicare I. Comunicare internã
Coordonator de disciplinã:
prof. univ. dr. Diana-Maria CISMARU
cadru didactic asociat dr. Miruna ILIESCU

2.

Comunicare II. Comunicarea externã a firmei
Coordonator de disciplinã:
conf. univ. dr. Irina MARSH

3.

Marketing
Coordonator de disciplinã:

4.

Negociere în afaceri
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat lector. univ. dr. Andreea MITAN
cadru didactic asociat drd. Victor Emanuel CIUCIUC

cadru didactic asociat prof. univ. dr. Ioan DEAC
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1.

COMUNICARE I. COMUNICARE INTERNÃ
Coordonator de disciplinã:
Statut:
Numãr de credite:

1.1.

prof. univ. dr. Diana-Maria CISMARU
cadru didactic asociat dr. Miruna ILIESCU
obligatorie
7

Cadrul general al cursului
Cursul este o introducere în noþiunile ºi teoriile importante în domeniul comunicãrii interne,
atât la nivelul comunicãrii ºi optimizãrii funcþionale cât ºi la nivelul comunicãrii strategice. Perspectiva cursului coreleazã noþiuni de bazã din comunicarea organizaþionalã pentru a ajunge
la aspecte integrate precum cultura organizaþionalã sau programele de comunicare strategicã.
Obiective
–
Introducerea comunicãrii interne ca o funcþie a managementului ºi înþelegerea efectelor
ºi nevoilor acestei funcþii;
–
Analiza fluxului funcþional de comunicare în interiorul ºi exteriorul organizaþiei ºi a publicurilor interne;
–
Realizarea corelaþiei cu alte noþiuni studiate în câmpul comunicãrii organizaþionale.
–
Însuºirea paºilor necesari în elaborarea strategiilor ºi programelor de comunicare internã.

1.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.3.

Comunicarea în organizaþii. Orientarea antreprenorialã
Factori organizaþionali ºi impactul lor asupra comunicãrii interne
Managementul inovaþiei în organizaþii
Stiluri de conducere ºi comunicare
Culturã, identitate, imagine organizaþionalã
Campanii de comunicare strategicã în organizaþii
Comunicare formalã ºi informalã. Gestionarea conflictelor
Social media ca instrumente în comunicarea organizaþionalã
Gestionarea crizelor în mediul online. Comunicarea ºi adaptarea la schimbare.
Direcþii viitoare în studiul organizaþiilor

Bibliografie
Indicaþiile bibliografice sunt grupate la sfârºitul cursului. Fiecare curs beneficiazã de bibliografie specificã. Bibliografia oferitã este orientativã. Pot fi consultate ºi alte cãrþi, cu referire la
domeniul comunicãrii interne.
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1.4.

Modalitatea de verificare
Nota finalã este compusã din:
a.
Rezultatul evaluãrii continue - intervenþii pe parcursul desfãºurãrii cursului ºi seminarului; rezolvarea a cel puþin douã teme de seminar (20% din nota finalã)
b.
Aplicaþie scrisã individualã - un proiect de scurtã întindere (maximum 4 pagini Times
New Roman, 12, spaþiere 1 rând) (80% din nota finalã) axat, la alegere, pe:
–
proiectarea ºi promovarea unei inovaþii;
–
propunerea ºi promovarea unei inovaþii în interiorul unei firme deja existente
(linie/produs/procedurã nouã).
•
Notã: greºelile gramaticale ºi de scriere sunt depunctate cu 0,50 puncte din nota finalã.
Atenþie!
•
Intrarea în evaluare este condiþionatã de participarea la cel puþin 50% dintre întâlniri ºi
realizarea celor 2 teme de seminar.
•
Proiectele trebuie sã respecte normele redactãrii ºtiinþifice. Proiectele care nu conþin
citãri, surse bibliografice, texte aliniate ºi redactate conform cerinþelor vor fi respinse.
•
Studenþii trimit proiectul pe platforma de e-learning la secþiunea Proiect final de pe pagina disciplinei Comunicare internã, în termenul stabilit.
•
Pentru restanþe, rãmân valabile aceleaºi condiþii ºi criterii de evaluare.
•
La aceastã disciplinã nu se fac echivalãri.

1.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor

Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
22.10.2022
ora 10:00
sala 311

Seminare
faþã în faþã

30.10.2022
ora 10:00
sala 313

Seminare online
(pe platforma
Webex)

Examen

21.10.2022
ora 18:30

21.10.2022
ora 20:00

28.10.2022
ora 18:30

28.10.2022
ora 20:00

11.11.2022
ora 18:30

11.11.2022
ora 20:00

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

21.01.2023
Trimite referat

11.02.2023
Trimite referat

21.01.2023
Trimite referat

11.02.2023
Trimite referat
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2.

2.1.

COMUNICARE II. COMUNICAREA EXTERNÃ
A FIRMEI
Coordonator de disciplinã:

conf. univ. dr. Irina MARSH

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
8

Cadrul general al cursului
Obiective generale ale cursului
Realizarea unei baze de cunoºtinþe fundamentale în domeniul comunicãrii externe a firmei.
Obiective specifice ale cursului
Dezvoltarea competenþelor necesare pentru realizarea unei analize strategice a comunicãrii organizaþiei pe plan extern, pentru elaborarea ºi implementarea strategiilor de comunicare externã.

2.2.

Structura cursului
Organizarea cursului este tematicã. Pornim de la o serie de clarificãri conceptuale, precum ºi
de la o discuþie a strategiilor de afaceri ºi deerne a firmelor.
Structura temelor este flexibilã ºi o vom parcurge, accentua ºi adapta în funcþie de interesele
studenþilor. Temele cuprind atât cursuri obligatorii, cât ºi texte opþionale, anexe, exemple ºi
studii de caz.
Resursele suplimentare ºi bibliografia propusã în suportul de curs pot fi utile studenþilor care
urmãresc sã aprofundeze problematici specifice.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Comunicarea strategicã, relaþiile publice ºi comunicarea integratã
Publicuri ºi canale specifice
Identitatea ºi imaginea în afaceri
Procesul de comunicare ºi gestionarea imaginii
Construcþia ºi dezvoltarea mãrcilor. Expresiile corporative ºi de marcã
Managementul identitãþii organizaþiei
Comunicarea managerialã
Imaginea omului de afaceri
Comunicarea integratã de marketing
Planul ºi campania de comunicare
Comunicarea corporate ºi responsabilitatea socialã
Comunicarea eficientã cu presa
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2.3.

Bibliografie
BOUN, D., Relaþiile publice ºi noua societate, Editura Tritonic, Bucureºti, 2004.
COMAN, Cristina, Relaþiile publice ºi mass-media, Editura POLIROM, Bucureºti, 2004.
COMAN, Cristina, Relaþiile publice, principii ºi strategii, Editura POLIROM, Bucureºti, 2001.
CHICIUDEAN, Ion & Þone, Vasile, Gestionarea crizelor de imagine, Editura Comunicare.ro,
Bucureºti, 2008.
DAGENAIS, Bernard, Campania de relaþii publice, Editura Polirom, 2003.
DAGENAIS, Bernard, Profesia de relaþionist, Ed. Polirom, Iaºi, 2002
HENDRIX, Jerry A., Public Relations Cases, Wadsworth, 2001.
IACOB, Dumitru, CISMARU, Diana Maria & PRICOPIE, Remus, Relaþiile publice. Coeziue ºi eficienþã prin comunicare, Editura Comunicare.ro, Bucureºti, 2011.
NEWSOM, D. VANSLYKE, Turk, KRUCKEBERG, D., Totul despre relaþiile publice, Editura
Polirom, Iaºi, 2003.
PRICOPIE, Remus, Relaþiile publice. Evoluþie ºi perspective, Editura Tritonic, Bucureºti, 2005.
REGESTER, Michael; LARKIN, Judy, Managementul crizelor ºi al situaþiilor de risc, Comunicare.ro,
Bucureºti, 2003.
STANCU, V., Strategii ºi tehnici de relaþii publice, Editura Comunicare.ro, Bucureºti, 2008.
BONCHEK, M. & FRANCE, C., How marketers can connect profit and purpose, 2018, disonibil la
adresa httQS:LLhbr.orgL2018L06Lhow-marketers-can-connect-Qrofit-and-QUrQose
SCHNEIDER, J., 10 Tactics for Launching a Product Using Social Media, 2015, disponibil la adresa
httQs:LLhbr.orgL2015L04L10-tactics-for-launching-a-Qroduct-using-sociaI-media

2.4.

Modalitatea de verificare
Evaluarea la disciplina “Comunicarea externã a firmei“ se va realiza astfel:
a) Evaluare pe parcurs:
–
prezenþa activã la seminariile online pe platforma Webex (se vor derula 3 astfel de seminarii);
–
prezenþe active la seminariile online pe platforma Zoom (vor avea loc 2 astfel de întâlniri);
–
Este necesar un numãr de minim 2 prezenþe din totalul de 5.
b) Evaluare finalã:
–
Proiect final care se va încãrca pe platformã în secþiunea Proiect final pânã la data limitã
(a se urmãri datele examinãrii anunþate pe platformã). Temele pentru examinarea finalã
vor fi discutate în cadrul seminariilor ºi vor fi postate pe platformã dupã primele întâlniri online cu studenþii.
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2.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor

Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2

03.12.2022
ora 12:00

Seminare online
(pe platforma
Zoom)

14.01.2023
ora 10:00

Seminare online
(pe platforma
Webex)

Examen

05.12.2022
ora 17:00

05.12.2022
ora 18:30

09.01.2023
ora 17:00

09.01.2023
ora 18:30

16.01.2023
ora 17:00

16.01.2023
ora 18:30

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

22.01.2023
Trimite referat

12.02.2023
Trimite referat

22.01.2023
Trimite referat

12.02.2023
Trimite referat
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3.

MARKETING
Coordonator de disciplinã:
Statut:
Numãr de credite:

3.1.

cadru didactic asociat lector univ. dr. Andreea MITAN
cadru didactic asociat drd. Victor Emanuel CIUCIUC
obligatorie
8

Cadrul general al cursului
Marketingul, cu noile sale variante de punere în practicã, aflate în continuã evoluþie, reprezintã una dintre disciplinele cele mai dinamice ale domeniului afacerilor. Cursul de faþã este construit de asemenea naturã încât sã ofere toate informaþiile necesare managerilor care trebuie
sã aprobe bugete de marketing sau directorilor de produs ºi/ sau marcã care trebuie sã gândeascã strategii de marketing ºi sã le operaþionalizeze în planuri anuale ºi campanii punctuale.
Obiective specifice
–
Cunoaºterea conceptelor fundamentale ºi a teoriilor fundamentale de marketing.
–
Cunoaºterea noilor orientãri în marketing.
–
Dobândirea capacitãþii de a realiza strategii ºi planuri de marketing realiste.

3.2.

Structura cursului
Organizarea cursului este tematicã. Pornim de la o serie de clarificãri conceptuale, precum ºi
de la o discuþie a strategiilor de afaceri ºi de marketing ºi apoi distingem principalele tehnici
de marketing, în funcþie de perioade istorice, economice, culturale, industrii sau pieþe naþionale.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Marketing. Delimitãri conceptuale
Rolul marketingului în organizaþii
Mediul de marketing
Înþelegerea consumatorilor
Cercetarea de marketing
Segmentarea ºi alegerea pieþei-þintã
Poziþionarea
Strategii de marketing în context concurenþial
Mixul de marketing – Politica de produs ºi politica de preþ
Mixul de marketing. Politica de plasament ºi politica de promovare
Marketingul serviciilor
Planul de marketing
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3.3.

Bibliografie
Aaker, David, Managementul capitalului unui brand: cum sã valorificãm numele unui brand, Editura Brandbuilders, Bucureºti, 2005.
Balaure, Virgil (coord.), Marketing, Editura Uranus, Bucureºti, 2002.
Brãtianu, Constantin, Management ºi marketing: concepte fundamentale, Editura Comunicare.ro,
Bucureºti, 2006.
Cravens, David W., Piercy, Nigel F., Strategic marketing, McGraw-Hill Irwin, Boston, 2003.
Dãtculescu, Petre, Cercetarea de marketing – cum pãtrunzi în mintea consumatorului, cum mãsori ºi
cum analizezi informaþia, Editura Brandbuilders Grup, Bucureºti, 2006.
Klein, Naomi, No logo. Tirania mãrcilor, Editura Comunicare.ro, Bucureºti, 2006.
Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Saunders, John ºi Wong, Veronica, Principiile Marketingului, Editura Teora, Bucureºti, 1999.
Kotler, Philip, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureºti, 1999.
Nicolescu, Luminiþa, Marketingul, premisa succesului în afaceri, Universitatea Virtualã de Afaceri,
Bucureºti, 2003.

3.4.

Modalitatea de verificare
a) Evaluarea pe parcurs: 2 puncte
Punctajul se acordã pentru prezenþa activã la seminariile online.
b) Evaluarea finalã: 8 puncte.
Realizarea unui proiect de echipã (2-3 persoane).
PROIECTUL DE ECHIPÃ – Echipele sunt alese de cãtre studenþi, de regulã la prima întâlnire.
Fiecare echipã are posibilitatea sã aleagã o temã dintre cele date de profesor, prezentate la prima întâlnire. Proiectul întregii echipe va fi realizat pe parcursul semestrului ºi va fi încãrcat de
cãtre un singur membru al proiectului în secþiunea Proiect final de pe pagina disciplinei, la
data examenului (ºansa 1 sau ºansa 2). Nota pentru proiect este aceeaºi pentru fiecare membru al echipei. Nota finalã va diferi în funcþie de activitatea la seminariile online.
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3.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
29.10.2022
ora 10:00
sala 316

Seminare
faþã în faþã

10.12.2022
ora 10:00
sala 316

Seminare online
(pe platforma
Webex)

Examen

07.12.2022
ora 17:00

07.12.2022
ora 18:30

14.12.2022
ora 18:30

14.12.2022
ora 20:00

18.01.2023
ora 18:30

18.01.2023
ora 20:00

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

28.01.2023
Trimite referat

04.02.2023
Trimite referat

28.01.2023
Trimite referat

04.02.2023
Trimite referat
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4.

4.1.

NEGOCIERE ÎN AFACERI
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat prof. univ. dr. Ioan DEAC

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
7

Cadrul general al cursului
Comunicarea este doar una dintre condiþiile negocierii. Orice negociere presupune un proces de comunicare, de transfer de informaþii ºi de înþelegere a lor, între persoanele implicate.
Obiective generale ale cursului
–
cunoaºterea ºi înþelegerea conceptelor fundamentale din domeniu (principiile negocierii
ºi principalele forme de implementare).
Obiective specifice ale cursului
–
cunoaºterea teoriilor specifice domeniului negocierii;
–
cunoaºterea strategiilor de negociere;
–
înþelegerea ºi asimilarea diverselor tactici ºi tehnici de negociere în afaceri.

4.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.3.

Definirea procesului de negociere
Principii ale negocierii
Structura conceptuala a procesului de negociere
Clasificarea proceselor de negociere în functie de natura obiectului supus negocierii
Tipologia proceselor de negociere
Stiluri de negociere
Strategia de negociere
Tactici de negociere
Organizarea ºi conducerea procesului de negociere

Bibliografie
Boncu, ªtefan, Negocierea ºi medierea – Perspective psihologice, Ed. Institutul European, Iaºi, 2006.
Cohen, Herb, Arta de a negocia, trad. Ciprian Saucan, Ed. Humanitas, Bucureºþi, 2006.
Curry, Jeffrey Edmund, Negocieri internaþionale în afaceri, trad. Smaranda Nistor, Ed. Teora, Bucureºti, 2000.
Deac, Ioan, Introducere în teoria negocierii, Ed. Paideia, Bucureºti, 2002.
Georgescu, Toma, Negocierea afacerilor. Ghid practic, Ed. Porto-Franco, Galaþi, 1992.
Georgescu, Toma & Caraini, Gheorghe, Managementul negocierii afacerilor. Uzanþe – Protocol, Ed.
Lumina Lex, 1999.
Hiltrop, Jean M. & Udall, Sheila, Arta negocierii, trad. Cristina Muntoiu, Ed. Teora, Bucureºti, 1999.
Hindle, Tim, Cum sã negociem, trad. Radu Paraschivescu, Ed. RAO, Bucureºti, 2000.
Kennedy, Gavin, Negocieri, trad. Gabriel Stoian, Ed. Nemira, Bucureºti, 1998.
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Lewicki, Roy J. & Hiam, Alexander, Arta negocierii în afaceri, trad. Ioana maria Novac, Ed. Publica, Bucureºti, 2008.
Maliþa, Mircea, Teoria ºi practica negocierilor, Ed. Politicã, Bucureºti, 1972.
Mamontov, Serghei, Strategii de negociere, trad. Elena Fenoghen, Ed. EuroPress Group, Bucureºti,
2006.
Prutianu, ªtefan, Manual de comunicare ºi negociere în afaceri, Ed. Polirom, Iaºi, 2000.
Scott, Bill, Arta negocierilor, Ed. Tehnicã, Bucureºti, 1996.
4.4.

Modalitatea de verificare
Evaluarea pe parcurs
Prezenþa la seminarii online – 30% din notã.
Evaluare finalã
Prezentare Powerpoint încãrcatã pe platformã, de rezolvat la o datã menþionatã ulterior.
Analiza unui studiu de caz prezentat în programul powerpoint, cu urmãtoarele cerinþe:
–
Identificaþi ºi indicaþi care sunt principalele probleme ale negocierii.
–
Stabiliþi care este limita iniþialã a negocierii si care este limita finalã a negocierii.
–
Indicaþi care este stilul de negociere cel mai indicat.
–
Stabiliþi care sunt elementele premergãtoare ale stabilirii strategiei de negociere.
–
Întocmiþi o strategie de negociere pentru a realiza obiectivele stabilite de ºeful dvs.

4.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
05.11.2022
ora 10:00
sala 313

Seminare
faþã în faþã

12.11.2022
ora 10:00
sala 326

Seminare online
(pe platforma
Webex)

Examen

27.10.2022
ora 17:00

27.10.2022
ora 18:30

10.11.2022
ora 17:00

10.11.2022
ora 18:30

16.12.2022
ora 17:00

16.12.2022
ora 18:30

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

29.01.2023
Trimite referat

13.02.2023
Trimite referat

29.01.2023
Trimite referat

13.02.2023
Trimite referat
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Anul II
Semestrul I
DISCIPLINE

1.

Tehnici de promovare în afaceri
Coordonator de disciplinã:
cadru didactic asociat drd. Roxana MARCU

2.

Lobby
Coordonator de disciplinã:

conf. univ. dr. Irina MARSH

Managementul organizaþiilor
Coordonator de disciplinã:

lector univ. dr. Cãtãlina CICEI

Brandul de angajator
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat lector univ. dr. Rareº MOCANU

Managementul schimbãrii
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat lector univ. dr. Sergiu STAN

3.

4.

5.
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1.

1.1.

TEHNICI DE PROMOVARE ÎN AFACERI
Coordonator de disciplinã:

cadru didactiv asociat drd. Roxana MARCU

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
6

Cadrul general al cursului
Obiective generale ale cursului
–
înþelegerea criticã a diferitelor tehnici de promovare;
–
deprinderea unor instrumente ºi reguli cu privire la aplicarea tehnicilor specifice de
promovare.
Obiective specifice ale cursului
–
demonstrarea ºi dezvoltarea abilitãþilor de comunicare cu diferite audienþe;
–
difuzarea capacitãþilor de a dezvolta campanii de promovare eficiente, adecvate unor
conjuncturi diverse;
–
corelarea politicilor de promovare cu strategia generalã de marketing a companiei.

1.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Promovarea ºi activitatea de marketing a unei firme
Proiectarea strategiei de promovare a unei firme
Concepte cheie în marketing ºi promovare
Brand, promovare ºi comportament de consum
Publicitatea: cheia procesului promoþional?
Relaþiile publice ºi dezvoltarea sustenabilã a afacerii
Strategii de dezvoltare a imaginii organizaþiei
Promoþii
Promovarea ºi politica de personal
Marketingul direct – între vânzãri ºi promovare
Promovarea online
Etica în promovare

Cursul de Tehnici de promovare în afaceri urmãreºte înþelegerea de cãtre studenþi a naturii comunicãrii de marketing în corelaþie cu strategiile organizaþiei, precum ºi înþelegerea tendinþelor
din domeniul promovãrii.
Promovarea este o activitate indispensabilã pentru orice organizaþie, indiferent de domeniul
sãu de activitate, care îi asigurã dezvoltarea în condiþiile unui mediu extern din ce în ce mai
dinamic ºi complex. Activitatea promoþionalã poate contribui la atingerea unor obiective
foarte variate ºi importante pentru o organizaþie cum ar fi: creºterea vânzãrilor, dezvoltarea ºi
impunerea imaginii, atragerea de noi clienþi, pãtrunderea pe noi pieþe, (re)poziþionarea, co-
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municarea cu diverse categorii de public ºi multe altele. Aceste obiective pot fi atinse prin intermediul unor tehnici dintre cele mai variate.
Cursul de Tehnici de promovare în afaceri urmãreºte în principal:
–
înþelegerea criticã a diferitelor tehnici de promovare ºi instrumentele specifice acestora
–
deprinderea unor tehnici ºi reguli cu privire la aplicarea tehnicilor de promovare
–
dã posibilitatea cursanþilor sã dezvolte campanii de promovare eficiente, adecvate unor
conjuncturi diverse.
Pentru atingerea acestor obiective, sunt planificate mai multe tipuri de activitãþi: prelegeri ºi
exerciþii aplicative, discutarea online a unor subiecte de actualitate, realizarea de proiecte academice. Datele pentru examen le regãsiþi pe platforma de e-learning.
1.3.

Bibliografie
Belch, M.; Belch, D., Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective,
McGrew, Boston, 2011.
Dumitrescu, D., Nativi digitali, pregãtiþi-vã!, Tritonic, Bucureºti, 2013.
Hirschmann, W., Marketing direct. Secretele corespodenþei ºi comunicãrii de success, All Educaþional,
Bucureºti, 2013.
Iacob, D., Cismaru, D.M. ºi Pricopie, R., Relaþiile publice. Coeziune ºi eficienþã prin comunicare. comunicare.ro, Bucureºti, 2011.
Kotler, Ph. (coord.), Principiile marketingului, Teora, Bucureºti, 1998.
Kotler, Ph., Managementul marketingului, Teora, Bucureºti, 1997.
Petre, D., Introducere în publicitate, comunicare.ro, Bucureºti, 2004.
Pricopie, R. Relaþiile publice. Evoluþie ºi perspective, Tritonic, Bucureºti, 2008.
Ries, Al.; Ries, L., Cãderea advertisingului ºi ascensiunea PR-ului, Brandbuilders, Bucureºti, 2005.
Ries, Al; Trout, J., Poziþionarea. Lupta pentru un loc în mintea ta, Brandbuilders, Bucureºti, 2004.
Schultz, D., et al., Esenþialul despre promoþii, Brandbuilders, Bucureºti, 2006.
Zbuchea, A., Pînzaru, F., Galalae, C, Mitan, A., Ghid esenþial de promovare, Tritonic, Bucureºti, 2014.

1.4.

Modalitatea de verificare
Evaluarea finalã a participanþilor se face prin însumarea urmãtoarelor componente:
–
participarea la program: 1 p.
–
calitatea intervenþiei: 2 p.
–
aplicaþii: 3 p.
–
proiect: 4 p.
Cerinþe de participare: pentru obþinerea punctajului de participare este necesarã participarea la toate întâlnirile programate, precum ºi la cel puþin unul dintre cele 2 forumuri de dezbatere online.
Calitatea intervenþiei online: se evalueazã atât contribuþia în cadrul discuþiilor pe forumuri, cât
ºi din timpul cursurilor online. Masteranzii trebuie sã participe la discuþiile online de pe forumuri. Contribuþia fiecãrui masterand este importantã pentru aprofundarea temelor discutate. Calitatea acestor discuþii influenþeazã direct cunoºtinþele acumulate ºi înþelegerea
fenomenelor discutate.
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Aplicaþiile: Trebuie sã se soluþioneze 2 dintre temele de dezbatere propuse la sfârºitul fiecãrui
capitol din suportul de curs. Cele douã aplicaþii trebuie sã fie alese din capitole diferite. Aplicaþiile trebuie sã fie concise, dar sã argumenteze suficient abordarea. Este recomandat ca pentru mai buna soluþionare a temei sã se citeascã nu numai din suportul de curs ci ºi din alte
surse, care sã fie trecute la bibliografie. Cei care plagiazã nu vor putea sã refacã aplicaþia ulterior ºi nu vor fi notaþi.
Proiectul constã în propunerea unei campanii de promovare pentru un start-up românesc real.
Elementele obligatorii care trebuie sã se regãseascã sunt: analiza mediului ºi a strategiei de comunicare prezente a firmei, analiza clienþilor, definirea obiectivelor, stabilirea strategiilor ºi instrumentelor de promovare, planificarea activitãþii, bugetul campaniei. Elemente adiþionale
se pot include în funcþie de studiul de caz ales ºi de complexitatea abordãrii.
Pentru restanþã, indiferent de data la care se va susþine aceasta, se va lua în consideraþie activitatea de pe parcursul semestrului (30% din nota finalã). În sesiunea de restanþã nu se vor
putea reface aplicaþiile nepredate. Evaluarea în restanþã cuprinde, pe lângã activitatea de pe
parcursul semestrului (30%), un proiect individual anunþat ulterior (60%).
Studenþii care ulterior vor dori sã mãreascã nota obþinutã vor trebui sã proiecteze o campanie
de promovare pe o temã datã. Se va contacta profesorul înainte de sesiune în acest caz.
1.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1
12.11.2022
ora 10:00
sala 311

Seminare
faþã în faþã

19.11.2022
ora 10:00
sala 313
04.11.2022
ora 17:00

Seminare online
(pe platforma Webex)

11.11.2022
ora 18:30
09.12.2022
ora 17.00

Examen

ªansa 1

ªansa 2

21.01.2023
Trimite referat

05.02.2023
Trimite referat
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2.

2.1.

LOBBY
Coordonator de disciplinã

conf. univ. dr. Irina MARSH

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
6

Cadrul general al cursului
Activitatea de lobby se înscrie în aria preocuprilor legate de comunicare, mai exact aceea legatã
de comunicarea asociatã politicilor publice. Profesioniºtii în lobby, fie ei angajaþi direcþi ai
entitãþii pentru care desfãºoarã activitãþi de lobby (companie, ONG, intreprindere micã sau
mijlocie orientatã spre profit sau chiar instituþie culturalã etc.), fie consultanþi externi, funcþionând în cadrul unor agenþii specializate, au ca scop influenþarea decidenþilor politici în
favoarea intereselor pe care le reprezintã. Când vorbim de lobby vorbim în mod inevitabil de
politici publice, decizii, dialog asociat politicilor publice, grupuri de interese, democraþie, putere, reþele de relaþii, negociere, persuasiune ºi responsabilitate.
Fie cã vorbim de tradiþia îndelungatã specificã spaþiului american, de complexitatea ºi dificultãþile particulare întâlnite în statele europene dar ºi în Uniunea Europeanã ca entitate separatã, de provocãrile din democraþiile în curs de dezvoltare sau chiar de particularitãþile ºi curiozitãþile unei economii atipice – cum este cazul Chinei, activitatea de lobby stã sub semnul
provocãrii atât ca sector de activitate, alãturi de altele din zona comunicãrii, cu oportunitãþile
ºi riscurile sale dar ºi ca practicã în sine, cu cerinþe specifice ºi recompense pe mãsurã pentru
cei ce aleg sã profeseze în aceastã arie.
Disciplina Lobby este introdusã în programa de studiu începând cu anul 2014. Obiectivele asumate ale disciplinei sunt: familiarizarea cursanþilor cu acest tip de activitate – oferind deopotrivã un cadru teoretic fundamental în domeniu (prezentând teorii consacrate dar ºi perspective recente), cât ºi dimensiuni practice actuale – perspective descriptive, statistici, comparaþii;
problematizarea acestor preocupãri în spaþiul academic românesc ºi nu numai ºi sporirea interesului privind activitatea de lobby, atât ca subiect de cercetare ºtiinþificã dar ºi ca practicã
profesionalã.

2.2.

Structura cursului
Tema 1. Lobby – conceptualizare ºi premise
Tema 2. Democraþie ºi lobby
Tema 3. Modele de comunicare în spaþiul public
Tema 4. Politici publice
Tema 5. Stakeholderii ºi puterea lor
Tema 6. Activitatea de lobby – de la conceptualizare la eficientizare
Tema 7. Practica activitãþii de lobby
Tema 8. Lobby – modele internaþionale ºi realitãþi româneºti
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2.3.

Bibliografie
Bibliografia aferentã fiecãrei teme se gãseºte în interiorul suportului de curs (pe platforma
de e-learning).

2.4.

Modalitatea de verificare
Evaluarea: Proiect de 5-10 pagini constând în rezolvarea unuia dintre exerciþiile din curs.
Proiectul se va încãrca pe platformã, în secþiunea dedicatã, în perioada sesiunii, pânã la data
examenului (a se consulta secþiunea 2.5 – programarea examenelor).

2.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1

05.11.2022
ora 10:00
Seminare online
(pe platforma Zoom)
10.12.2022
ora 12:00

18.11.2021
ora 17:00
Seminare online
(pe platforma Webex)

25.11.2022
ora 20:00
02.12.2022
ora 20:00

Examen

ªansa 1

ªansa 2

22.01.2023
Trimite referat

11.02.2023
Trimite referat

– 89 –

3.

3.1.

MANAGEMENTUL ORGANIZAÞIILOR
Coordonator de disciplinã:

lector univ. dr. Cãtãlina CICEI

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
6

Cadrul general al cursului
Cursul îºi propune examinarea proceselor ºi activitãþilor de conducere în vederea creºterii
capacitãþii adaptative ºi a eficienþei organizaþionale. Obiectivele generale ale cursului vizeazã,
astfel: cunoaºterea orientãrilor teoretice ºi applicative privind managementul organizaþiilor ºi
a particularitãþilor activitãþilor de conducere în mediul organizaþional contemporan, în timp ce
obiectivele specifice se referã la înþelegerea ºi asimilarea diverselor tactici ºi tehnici de management. În urma parcurgerii acestui curs, studenþii vor fi capabili sã examineze o organizaþie, din
perspective particularitãþilor structural ºi de funcþionare, sã identifice ºi explice aspectele disfuncþionale, dar ºi sã propunã soluþii eficiente în direcþia stimulãrii capacitãþii sale adaptative.

3.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.3.

Delimitãri teoretice privind managementul organizaþiilor. Managementul ºi gândirea
managerial-organizaþionalã
Elemente introductive în studiul organizaþiilor
Metode de studiu în ºtiinþele organizaþionale
Perspective asupra organizaþiei
Managementul organizaþiilor ºi orientãri în managementul organizaþiilor
Dinamica socialã ºi viitorul organizaþiilor: provocãri pentru managementul organizaþiilor
Funcþiile conducerii organizaþiilor (1)
Funcþiile conducerii organizaþiilor (2)
Comunicare organizaþionalã
Adaptarea ºi sãnãtatea organizaþionalã

Bibliografie
Avram, Eugen & Cooper, Cary (Eds.) (2008). Psihologie organizaþional-managerialã. Tendinþe actuale, Iaºi: Polirom
Abric, Jean Claude (2002). Psihologia comunicãrii. Teorii ºi metode, Iaºi: Polirom
Beck, Ulrich (2000). The Brave New World of Work. Cambridge: Cambridge University Press
Bass, Bernard, & Bass, Ruth (2009). Bass & Stogdill’s Handbook of Leadership. Theory, Research and
Managerial Applications. Fourth edition, The Free Press.
Cameron, Kim; Quinn, Robert (2006). Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based
on the Competing Values Framework, San Francisco: Jossey-Bass
Cismaru, Diana-Maria (2008).Comunicarea internã în organizaþii, Bucureºti: Tritonic
Coman, Cristina (2001). Relaþiile publice – principii ºi strategii, Iaºi:Polirom
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Coman, Cristina (2004). Relaþiile publice ºi mass-media, Iaºi: Polirom
Curºeu, Petru (2007). Grupurile în organizaþii, Iaºi: Polirom
Cutlip, Scott, Center, Alan, Broom, Glenn (1994). Effective public relations, New Jersey: Prentice
Hall
Dagot, Lionel (2007). Experimente de psihologie organizaþionalã. Optimizarea relaþiilor la locul de
muncã, Iaºi: Polirom
Daniels, Aubrey (2007). Managementul performanþei – Strategii de obþinere a rezultatelor maxime de
la angajaþi, Bucureºti: Polirom
Dagenais, Bernard (2003). Campania de relaþii publice, Iaºi: Polirom
D’Humières, Patrick (1993). Management de la communication de l’entreprise, Paris: Eyrolles
Ghoshal, Sumantra; Bartlett, Cristopher (1997). The Individualized Corporation, A Fundamentally
New Approach to Management, New York: Harper Collins.
Handy, Charles (1985). Understanding Organizations, Middlesex Harmondsworth: Penguin
Books.
Hofstede, Geert (1996). Managementul structurilor multiculturale – software-ul gândirii, Bucureºti:
Editura Economicã.
Kohlrieser, George (2007). Soluþionarea conflictelor ºi creºterea performanþei, Iaºi: Polirom
Krueger, Richard, Casey, Mary Anne (2005). Metoda focus grup, Iaºi: Polirom.
Jex, Steve (2002). Organizational Psychology. A scientist-practitioner approach. New York: John Wiley and Sons.
Johns, Gary (1998). Comportament organizaþional, Bucureºti: EdituraEconomicã
Landy, Frank & Conte, Jeffrey (2010). Work in the 21st century. An introduction to industrial and
organizational psychology. Third edition, New York : John Wiley & Sons
Manolescu, Aurel (1998). Managementul resurselor umane, Bucureºti: RAI
Miles, Jeffery (2012), Management and Organization Theory: A Jossey-Bass Reader. San Francisco:
Jossey-Bass.
Putnam, Linda, &Mumby, Dennis (2013). The SAGE Handbook of Organizational Communication:
Advances in Theory, Research, and Methods, London: Sage.
Robbins, Stephen & Judge, Timothy. (2019). Organizational Behavior (18th Edition). USA: Pearson.
Rogelberg, Steven (Ed). (2004). Handbook of Research Methods in Industrial and Organizational
Psychology, London: Blackwell.
Zlate, Mielu (2004). Leadership ºi management, Iasi :Polirom.
Zlate, Mielu (2004).Tratat de psihologie industrial-organizaþionalã (vol. I), Iasi : Polirom.
Zlate, Mielu (2007).Tratat de psihologie industrial-organizaþionalã (vol. II), Iasi : Polirom.
3.4.

Modalitatea de verificare
Evaluare pe parcurs: rezolvarea uneia dintre cele 3 aplicaþii postate pe platformã, aferente întâlnirilor online (50% din nota finalã).
Evaluare finalã: proiect individual, realizat pe o temã la alegere, selectatã din lista pusã la dispoziþia studenþilor pe platforma online (50% din nota finalã).

– 91 –

3.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1
15.10.2022
ora 10:00
sala 311

Seminare
faþã în faþã

26.11.2022
ora 10:00
sala 311
26.10.2022
ora 17:00

Seminare online
(pe platforma Webex)

02.11.2022
ora 17:00
09.11.2022
ora 17:00

Examen

ªansa 1

ªansa 2

23.01.2023
Trimite referat

03.02.2023
Trimite referat
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4.

4.1.

BRANDUL DE ANGAJATOR
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat lector univ. dr. Rareº MOCANU

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
6

Cadrul general al cursului
Indispensabil ca instrument de supravieþuire ºi de dezvoltare a companiilor economice ºi
noneconomice, brandul de angajator are un potenþial uriaº din perspectiva dezvoltãrii durabile, competitivitãþii ºi, strict în planul managementului de resurse, diminuãrii migraþiei forþei
de muncã ºi a fluctuaþiei de personal, potenþial nespeculat la adevãrata putere.
Obiective principale
–
cunoaºterea noþiunii de brand angajator; cunoaºterea procesului de branding; cunoaºterea instrumentelor specifice branding-ului de angajator; cunoaºterea arhitecturii de
brand instituþional; înþelegerea noþiunii de „employer of choice” ºi „employer value
proposition”;
–
explicarea elementelor de bazã ale branding-ului instituþional; explicarea strategiilor de
comunicare ale brandurilor instituþionale; explicarea ºi interpretarea domeniilor strategice în care este folosit brandingul de angajator.
–
înþelegerea modului în care companiile utilizeazã strategiile de brand de angajator – cum
beneficiazã de o mai bunã recrutare a talentelor, alinierea acþiunii de recrutare cu cerinþele locurilor de muncã, importanþa retenþiei de personal, modul în care activitatea
de recrutare ºi retenþie oferã un avantaj competitiv
–
înþelegerea importanþei programelor de management al talentului, prevenþia ratei ridicate de turnover, utilizarea corectã a pachetului de beneficii pentru a menþine un avantaj competitiv de angajare, “corporate wellness” ºi gestionarea uzurii angajaþilor ºi a eficienþei acestora.

4.2.

Structura cursului
1.
2.
3.

Brandul de angajator – concept interdisciplinar
Cum contribuie brandingul la reputaþia angajatorului?
Beneficii relevante ale brandului de angajator

4.
5.
6.

Modalitãþi de construire a unui brand de angajator
Rolul comunicãrii în strategia de brand de angajator
Cultura organizaþionalã: examenul de maturitate a brandului de angajator

7.

Brandingul de angajator: exemple de bunã practicã
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4.3.

Bibliografie
Barrow, S. ºi Mosley, R. – The Employer Brand, Bringing the best of brand management to people at work,
The Atrium, Southern Gate, West Sussex, Ed. John Wiley & Sons, Ltd., 2005.
Bergstrom, K., ºi Anderson, M. – „Delivering on promises to the marketplace: Using employment branding to build employee satisfaction“. Journal of Integrated Communications,
2000, http://www.medill.northwestern.edu/.
Brafman, O., Beckstrom, R. – Steaua de mare ºi paianjenul: puterea de neoprit a organizaþiilor fãrã
lider, Editura All, Bucureºti, 2011.
Chiricã, S. – Inteligenþa organizaþiilor, Editura Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2003
Coffman, C., Gonzales-Molina, G. – Calea Gallup. Economia emoþionalã – calea sigurã cãtre succes,
Editura Alfa, Iaºi, 2007.
Conway, N. ºi Briner, R.B. – Understanding psychological contracts at work: a critical evaluation of theory and research, Oxford, Oxford University Press, 2005.
Peters, T., Waterman, R. – În cãutarea excelenþei: lecþii de la companiile cele mai bine administrate din
America, Editura Meteor Press, Bucureºti, 2011.
Sirota, D., Mischkind, L., Meltzer, M.I. – Motivarea angajaþilor, Editura All, Bucureºti, 2010.

4.4.

Modalitatea de verificare
Evaluarea pe parcurs
–
prezenþa la seminariile online – 20% din nota finalã;
–
prezenþa la seminariile faþã în faþã – 10% din nota finalã.
Evaluarea finalã
Analiza brandului de angajator al unei companii de pe piaþã – 70% din nota finalã.
–
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4.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1
03.12.2022
ora 10:00
sala 314

Seminare
faþã în faþã
14.01.2023
ora 10:00
sala 314
16.12.2022
ora 20:00
Seminare online
(pe platforma Webex)

13.01.2023
ora 18:30
20.01.2023
ora 18:30

Examen

ªansa 1

ªansa 2

29.01.2023
Trimite referat

10.02.2023
Trimite referat
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5.

5.1.

MANAGEMENTUL SCHIMBÃRII
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat lector univ. dr. Sergiu STAN

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
6

Cadrul general al cursului
Cursul intitulat Managementul Schimbãrii îºi propune de a familiariza masteranzii cu teoriile fundamentale ale deciziei, de a putea cunoaºte modalitãþile ºi criteriile de gestionare a deciziilor
în particular ºi a schimbãrii în general, în cadrul activitãþilor manageriale curente, cât ºi a proiectelor ºi programelor.
În urma parcugerii cursurilor ºi seminariilor dedicate, masteranzii îºi vor îmbunãtãþi capacitatea de decizie în ceea ce priveºte identificarea ºi gestionarea eficientã a riscurilor ºi problemelor, deopotrivã în cadrul activitãþilor curente, dar mai ales a celor manageriale, desfãºurate
prin intermediul proiectelor.

5.2.

Structura cursului
Curs 1. Noþiuni fundamentale privind teoria deciziei
Curs 2. Concepte ºi metode fundamentale ale logicii decizionale aplicate în management
Curs 3. Domeniul managerial din perspectiva teoriei deciziei în condiþii de certitudine ºi incertitudine
Curs 4. Elemente fundamentale de logicã a acþiunii
Curs 5. Trecerea de la logica teoreticã la logica aplicatã în domeniul inteligenþei artificiale. Sisteme expert de decizie
Curs 6. Decizia managerialã în societatea supusã globalizãrii
Curs 7. Eficienþã ºi eficacitate în decizia managerialã
Curs 8. Deciziile ca premisã fundamentalã a schimbãrii
Curs 9. Noþiuni fundamentale de bazã privind schimbarea. Teorii de bazã referitoare la schimbare
Curs 10. Procesele de schimbare în cadrul organizaþiilor
Curs 11. Etapele schimbãrii în proiecte ºi programe
Curs 12. Schimbãri sustenabile în proiecte ºi programe
Curs 13. Managementul eficient al schimbãrii în proiecte ºi programe (1)
Curs 14. Managementul eficient al schimbãrii în proiecte ºi programe (2)
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5.3.

Bibliografie
Adair, J. (2006). Arta de a lua decizii, Bucureºti, Editura Cosmos Viking Pinguin.
Bieltz, P. (1981). Logica alegerii ºi decizia socialã, în Probleme de Logicã, vol. VIII, Bucureºti, Editura Academiei
Bieltz P. ( 2012). Bazele gândirii critice, Bucureºti, Editura Academiei Române..
Covey S. (2006). A 8-a treaptã a înþelepciunii. De la eficienþã la mãreþie [The 8th Habit. From effectiveness to Greatness] see Romanian edition, Bucureºti, Editura ALLFA.
Covey S. (2002). Eficienþa în 7 trepte sau un abecedar al înþelepciunii, Bucureºti, Editura ALLFA.
Druker, P. (2010). Despre decizie ºi eficacitate, Bucureºti, Editura Meteor Press..
Enescu G. (1980). Fundamentele logice ale gândirii, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã.
Fisher A. (2001). Critical thinking –an introduction, Cambridge UK, Editura Cambridge University Press.
Gareis, R. (2005). Happy projects!, Viena, Editura Manz Verlag.
Gigerenzer G., Todd P. (2010). Metode euristice simple pentru decizii inteligente, Bucureºti, Editura Publica.
Hâncu, D. (2002). Models for founding decisions, Bucureºti, Editura ASE..
Newton R. (2009). Managementul schimbãrii pas cu pas, Bucureºti, Editura ALL.
Preda, V. (1992). Teoria deciziilor statistice, Bucureºti, Editura Acaddemiei Române.
Roubini N., Mihm S. (2010). Economia crizelor, Bucureºti, Editura Publica.
Stan S. (2007). Managerial decision under risk and uncertaintainty in the global society, Braºov,
Business Excellence, Review of Management and Economical Engineering ISSN: 1583624X, Proceedings, ICBE -2007.
Yates F. (2003). Decision Management – How to assure better decisions in your company, USA, Editura Jossey Bass.

5.4.

Modalitatea de verificare
Evaluarea cunoºtinþelor în cadrul cursului Managementul schimbãrii se va realiza deopotrivã pe
parcurs, cât ºi la finalul prelegerilor, în cadrul sesiunii speciale dedicate susþinerii examenelor.
Evaluarea va avea urmãtoarea structurã:
–
80% – din notã o va constitui nota la proiect
–
20% – din notã va fi acordatã pentru prezenþa activã la seminarii.
Pentru atingerea standardului minim de performanþã, masteranzii trebuie sã:
–
Participe cel puþin la 70% din seminarii
–
Elaboreze proiectul de absolvire în echipã (împreunã cu 2 – 4 colegi) ºi sã obþinã minim
nota 5 în cadrul evaluãrii proiectului realizat.
–
Sã demonstreze în cadrul procesului de evaluare, cunoaºterea unor elemente de bazã teoretice privind teoria deciziilor, precum ºi gestionarea eficientã a schimbãrii în proiecte
ºi programe.
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5.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1
22.10.2022
ora 10:00
sala 313

Seminare
faþã în faþã

29.10.2022
ora 10:00
sala 325
13.10.2022
ora 20:00

Seminare online
(pe platforma Webex)

20.10.2022
ora 20:00
17.11.2022
ora 20:00

Examen

ªansa 1

ªansa 2

28.01.2023
Trimite referat

04.02.2023
Trimite referat
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MASTERAT
ÎN MANAGEMENTUL
PROIECTELOR

Anul I
Semestrul I
DISCIPLINE

1.

2.

Antreprenoriat ºi inovare
Coordonator de disciplinã:

Managementul proiectelor I
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat prof. univ. dr. Radu MUªETESCU
cadru didactic asociat drd. Lavinia IANCU

conf. univ. dr. Loredana VLADU
cadru didactic asociat drd. Ana-Maria ÞUGULEA

3.

Strategii ºi tehnici de atragere a finanþãrii de la UE
Coordonator de disciplinã:
cadru didactic asociat dr. Irina LONEAN

4.

Leadership ºi managementul echipei de proiect
Coordonator de disciplinã:
lector univ. dr. ing. Carmen NOVAC
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1.

ANTREPRENORIAT ªI INOVARE
Coordonator de disciplinã:
Statut:
Numãr de credite:

1.1.

cadru didactic asociat prof. univ. dr. Radu MUªETESCU
cadru didactic asociat drd. Lavinia IANCU
obligatorie
8

Cadrul general al cursului
Discutarea antreprenoriatului este un demers esenþial nu numai pentru dimensiunea teoreticã, prin care se încearcã analiza acþiunii antreprenoriale în contextul sistemului economic
de piaþã ºi a implicaþiilor acestuia asupra diverselor aspecte ale performanþei economice, dar
ºi pentru dimensiunea sa practicã, respectiv a clarificãrii pentru antreprenori a coordonatelor
ºi constrângerilor obiective cu care se confruntã în implementarea proiectelor de afaceri pe
care le contemplã. Într-un context economic global al hipercompetiþiei ºi turbulenþei tehnologice, conºtientizarea acestui cadru al acþiunii antreprenoriale precum ºi oferirea unor instrumente concrete de calcul economic reprezintã propunerile esenþiale ale acestui curs care
doreºte o îmbinare armonioasã a dimensiunii teoretice cu cea practicã.

1.2.

Structura cursului
Unitatea de învãþare 1. Antreprenoriatul în contextul mai larg al sistemului economic de piaþã
Unitatea de învãþare 2. Antreprenorul ºi firma: relaþia cu alte categorii de deþinãtori de interese
Unitatea de învãþare 3. Inovarea ca proces
Unitatea de învãþare 4. Antreprenoriat ºi inovare: de la idee la afacere
Unitatea de învãþare 5. Antreprenoriatul ºi calculul economic: instrumentele calculului economic
Unitatea de învãþare 6. Materializarea calculului economic: planul de afaceri
Unitatea de învãþare 7. Dimensiunea soft a antreprenoriatului: atitudine, psihologie etc.

1.3.

Bibliografie
Indicaþiile bibliografice sunt grupate la sfârºitul cursului. Fiecare curs beneficiazã de bibliografie specificã. Bibliografia oferitã este orientativã. Pot fi consultate ºi alte cãrþi, cu referire la
domeniul antreprenoriatului ºi inovãrii.

– 101 –

1.4.

Modalitatea de verificare
Probe de evaluare ºi ponderea lor
–
Nota de la seminar reprezintã 50% din nota finalã, iar nota de la examen 50% din nota
finalã.
Observaþii
–
Nota de la seminar va fi obþinutã pe baza realizãrii unui plan de afaceri a cãrui realizare
va fi asistatã pe parcursul întâlnirilor.
–
Examenul evalueazã stãpânirea conceptelor teoretice fundamentale cu privire la antreprenoriat.

1.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor

Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
03.12.2022
ora 10:00
sala 311

Seminare
faþã în faþã

14.01.2023
ora 10:00
sala 311

Seminare online
(pe platforma
Webex)

Examen

13.12.2022
ora 17:00

13.12.2022
ora 18:30

10.01.2023
ora 17:00

10.01.2023
ora 18:30

17.01.2023
ora 17:00

17.01.2023
ora 18:30

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

22.01.2023
Trimite referat

11.02.2023
Trimite referat

22.01.2023
Trimite referat

11.02.2023
Trimite referat
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2.

MANAGEMENTUL PROIECTELOR I
Coordonator de disciplinã:
Statut:
Numãr de credite:

2.1.

conf. univ. dr. Loredana VLADU
cadru didactic asociat drd. Ana-Maria ÞUGULEA
obligatorie
8

Cadrul general al cursului
Cursul de management de proiect, derulat pe parcursul a douã semestre, are ca obiectiv definirea noþiunilor elementare de management de proiect, oferind studenþilor posibilitatea sã
înþeleagã metodele ºi tehnicile utilizate în proiecte. Cursul are un profund caracter practic,
stimulându-se aplicarea cunoºtinþelor dobândite în cadrul unor proiecte derulate în domenii
variate, precum tehnologia informatiei, construcþii, educaþie, turism etc. Cursurile se desfãºoara
interactiv, iar temele vor fi realizate lucrând în echipe virtuale, simulând astfel o serie de aspecte reale specifice proiectelor: elaborarea Cartei proiectului, dezvoltarea planului de proiect,
managementul stakeholderilor, managementul ariei de cuprindere a proiectului, managementul bugetului ºi costurilor, managementul riscurilor.
Aprofundarea standardului american de management de proiect, elaborat de Project Management Institute, le va oferi studenþilor posibilitatea sã înþeleagã etapele managementului de
proiect: iniþiere, planificare, monitorizare ºi control, încheiere. De asemenea, studenþii vor fi
familiarizaþi cu metodele ºi tehnicile necesare pentru dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea proceselor de management de proiect din companiile în care îºi desfãºoarã activitatea.

2.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.3.

Introducere în managementul proiectelor
Proiectele ºi managerii de proiect
Identificarea ºi fezabilitatea propunerilor de proiecte
Fazele ºi ciclul de viaþã al unui proiect
Procese de management de proiect
Iniþierea proiectelor
Managementul stakeholderilor în proiecte
Planificarea ariei de cuprindere a proiectelor
Planificarea calendaristicã a proiectelor

Bibliografie
Bibliografia se gãseºte la finalul fiecãrei unitãþi de învãþare din suportul de curs.
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2.4.

Modalitatea de verificare
Studenþii pot obþine un punctaj maxim de 100 de puncte (echivalentul notei 10), defalcat dupã
cum urmeazã:
1. Evaluare intermediarã – 40 de puncte
Studenþii vor realiza ºi vor posta pe platforma de e-learning, pe parcursul semestrului, douã
teme intermediare. Instrucþiunile privind realizarea acestor teme vor fi postate pe platforma
de e-learning în timp util.
2. Realizare dosar proiect – 60 de puncte
Studenþii vor aplica tehnicile ºi instrumentele învãþate la curs pe un proiect ales din cele puse
la dispozitie pe platforma de e-learning, la Managementul proiectelor I. Studenþii pot aborda
teme noi de proiect, în mãsura în care acestea vor fi discutate în prealabil cu profesorii.
Studenþii sunt rugaþi sã lucreze în echipe conþinând min. 3 ºi max. 5 membri, ceea ce le va permite sã exerseze lucrul în echipã. Organizarea în echipe va fi fãcutã cu ajutorul profesorilor
în cadrul primelor interacþiuni online. Fiecare echipã îºi va desemna un manager de proiect,
care va reprezenta proiectul în relaþie cu profesorii (spre exemplu, pentru solicitarea de clarificãri sau informaþii suplimentare).
Echipele de proiect sunt încurajate sã utilizeze mijloace de comunicare electronicã pentru aºi planifica proiectele – atât facilitãþile puse la dispoziþie de platforma de e-learning (mesaje
private, forum-uri special create), cât ºi alte mijloace (email, grupuri de Yahoo, Skype etc.).
Temele finalizate vor fi postate de studenþi la secþiunea Proiect final a platformei de e-learning, pânã la data menþionatã în programarea activitãþilor.
Participare la sesiunile de seminar
Prezenþa activã la sesiunile de seminar va fi punctatã ºi luatã în considerare la calculul mediei
finale. Seminariile se vor desfãºura în mod interactiv, studenþii având posibilitatea sã se implice
în discuþii ºi rezolvarea exerciþiilor ºi temelor propuse de profesori.
De asemenea, vor fi punctate contribuþiile constând în articole de interes din domeniu,
link-uri utile cãtre site-uri de management de proiect, template-uri utile ºi utilizabile de cãtre
managerii de proiect, documente interesante legate de domeniu sau participarea activã la
evenimentele dedicate managementului de proiect.
Pentru participarea la sesiunile online, studenþii vor trebui sã parcurgã suportul de curs
“Managementul proiectelor I. Note de curs, exemple practice ºi exerciþii” (autori: Simona
Bonghez, Loredana Radu), care se aflã postat pe platforma de e-learning.
Studenþii care participã la toate cele 5 seminarii vor primi un punct în plus la nota finalã.
A se vedea ºi programarea activitãþilor.
ATENÞIE!
Pentru a absolvi cursul, studenþii vor trebui sã realizeze minim o temã intermediarã (vezi punctul 1), sã elaboreze dosarul de proiect (vezi punctul 2) ºi sã aibã minim 2 prezenþe din 5 posibile. Aceste condiþii sunt cumulative, indiferent de punctajul total obþinut.
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2.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
29.10.2022
ora 10:00
sala 313

Seminare
faþã în faþã

05.11.2022
ora 10:00
sala 510

Seminare online
(pe platforma
Webex)

Examen

10.10.2022
ora 18:30

10.10.2022
ora 20:00

17.10.2022
ora 18:30

17.10.2022
ora 20:00

24.10.2022
ora 17:00

24.10.2022
ora 20:00

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

21.01.2023
Trimite referat

05.02.2023
Trimite referat

21.01.2023
Trimite referat

05.02.2023
Trimite referat
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3.

3.1.

STRATEGII ªI TEHNICI DE ATRAGERE
A FINANÞÃRII DE LA UNIUNEA EUROPEANÃ
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat dr. Irina LONEAN

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
7

Cadrul general al cursului
Proiectele ºi fondurile europene sunt, fãrã îndoialã, subiectele de discuþie „la modã” în dezbaterile televizate, în discursurile politicienilor sau în discursul jurnalistic. Însã, nu oricine este
pregãtit sã discute despre aceste teme în cunoºtinþã de cauzã. Pentru a înþelege mecanismele
accesãrii fondurilor alocate pentru România ca stat membru al Uniunii Euroene ºi pentru a
putea stabili conexiunile dintre acestea, politicile europene ºi proiecte, este necesar sã ne angajãm într-un demers riguros, sistematic ºi coerent.
Cursul de Strategii ºi tehnici de atragere a finanþãrii de la Uniunea Europeanã îºi propune sã
fixeze cadrul teoretic al implementãrii politicilor comunitare ºi sã arate importanþa proiectelor
în atingerea obiectivelor acestor politici. Altfel spus, cursul încearcã sã rãspundã, în primul
rând, la întrebarea de ce se acordã fondurile europene, pentru a ajunge, mai apoi, la cum se
obþine finanþare de la Uniunea Europeanã. În ceea ce priveºte cea din urmã întrebare, cursul
porneºte de la ideea cã orice proiect se adreseazã unei nevoi. Prin urmare, o atenþie deosebitã
este acordatã pregãtirii unui proiect, analizei situaþiei ºi identificãrii nevoilor cu care se confruntã, într-un anumit moment, o organizaþie.

3.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Introducere. Proiecte ºi managementul proiectelor
Proiecte cu finanþare nerambursabilã
Argumente pro ºi contra accesãrii unei surse de finanþare nerambursabile
Politicile UE. Programe ºi fonduri de finanþare în cadrul UE
Politicile UE. Politica de coeziune ºi Politica de Redresare ºi Rezilienþã
Implementarea Politicii de coeziune în România
Programe operationale în România pentru perioada 2021–2027
Pregãtirea scrierii unei cereri de finanþare (PCM)
Completarea unei cereri de finantare
Evaluarea unui formular de candidaturã

– 106 –

3.3.

Bibliografie
Ministerul Investiþiilor ºi Proiectelor Europene – Harta finanþãrilor din fonduri europene –
https://mfe.gov.ro
Raport evaluare AP Lotul 1 Evaluarea mecanismelor ºi capacitãþii de implementare a Fondurilor ESI – Tema D - shorturl.at/cdI26
Acordul de Parteneriat 2021–2027 – https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2022/07/a98d
d335c7aa337c8c780fe771596a32.pdf
Acordul de Parteneriat 2014–2020 – https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2019/04/eff85
23d8faf50405521cbafc54bd051.pdf
Planul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã al României – https://mfe.gov.ro/pnrr-old/
Programe finanþate în perioada 2014–2020 – https://mfe.gov.ro/programe/
Programe ce urmeazã a fi finanþate în perioada 2021–2027 – https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
Resurse bibliografice suplimentare se gãsesc ºi la finalul fiecãrei unitãþi de învãþare din suportul de curs.

3.4.

Modalitatea de verificare
Verificãri ºi teme intermediare
Prezentarea unui pachet de documente de planificare a unei propuneri de proiect – în echipã – 30% din nota finalã
Contribuþie relevantã la seminarii ºi tutoriale – 20% din nota finalã
Examen final
Completarea în echipã a rubricilor cerererii de finanþare pentru POC/POCU/POR – 50% din
nota finalã.
Atenþie!
Studenþii vor completa urmãtoarele rubrici din cererea de finanþare pentru Instrumente
Structurale:
–
obiectivul proiectului;
–
contextul;
–
activitãþi previzionate;
–
rezultate anticipate;
–
beneficiari/grupuri þintã;
–
necesitatea ºi cererea existentã.
Aceste rubrici trebuie completate în conformitate cu recomandãrile prezentate la seminariile
online ºi faþã în faþã. Exerciþiul de completare a formularului de candidaturã se realizeazã în
echipã, fiecare echipã fiind compusã din minim 4 ºi maxim 6 studenþi.
Ideea de proiect trebuie sã se încadreze într-un Program Operaþional 2021–2027.
Pentru a obþine cele 50 de puncte, studenþii trebuie sã trimitã documentul, conþinând rubricile completate din cererea de finanþare, pe platforma de e-learning. Documentul (în format
WORD sau PDF) trebuie trimis DOAR de cãtre unul dintre membrii echipei, însoþit de informaþia privind componenþa întregii echipe.
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3.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
12.11.2022
ora 10:00
sala 325

Seminare
faþã în faþã

19.11.2022
ora 10:00
sala 314

Seminare online
(pe platforma
Webex)

Examen

11.10.2022
ora 18:30

11.10.2022
ora 20:00

18.10.2022
ora 18:30

18.10.2022
ora 20:00

01.11.2022
ora 18:30

01.11.2022
ora 20:00

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

29.01.2023
Trimite referat

12.02.2023
Trimite referat

29.01.2023
Trimite referat

12.02.2023
Trimite referat
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4.

4.1.

LEADERSHIP ªI MANAGEMENTUL ECHIPEI
DE PROIECT
Coordonator de disciplinã:

lector univ. dr. ing. Carmen NOVAC

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
7

Cadrul general al cursului
Cursul îºi propune sã familiarizeze studenþii cu noþiuni care þin de partea socio-psihologicã în
managementul unei echipe de proiect. Cu toate cã orientarea cãtre munca în echipã a devenit
un criteriu vital pentru orice organizaþie competitivã, practicile performante privind munca în
echipe nu sunt implementate întotdeauna la nivelul solicitat de cãtre companii. În consecinþã,
organizaþiile nu pot beneficia din plin de potenþialul pe care o echipã îl poate aduce. Leadershipul
unei echipe de proiect este un subiect de maximã actualitate în era digitalizãrii ºi redefinirii structurilor organizaþionale.
Mediul organizaþional în continuã schimbare solicitã cunoºtinþe temeinice de leadership ºi
managementul echipei de proiect. Astfel parcurgerea acestui curs asigurã masteranzilor cunoºtinþe actualizate specifice cursului.

4.2.

Structura cursului
Cursul 1. Gestionarea resurselor umane în organizaþiile axate pe proiecte. Practicile de MRU
pentru compania bazatã pe proiecte. Impactul GDPR asupra MRU aplicat în organizaþiile axate pe proiecte
Cursul 2. Formarea echipelor de proiect. Recrutare ºi selecþie
Cursul 3. Comunicarea în echipa de proiect. Procesul de gestionare a comunicãrii
Cursul 4. Management, leadership ºi lideri. Teorii ºi modele de leadership
Cursul 5. Performanþele echipei de proiect.
Cursul 6. Centrele de evaluare. Dezvoltarea competenþelor individuale. Competenþele managerului de proiect
Cursul 7. Motivarea echipelor de proiect – un element important în cultura unei organizaþii

4.3.

Bibliografie
Armstrong, Michael, A handbook of personnel management practice, London, Ed. Kogan Page, 2006.
Avolio, B.J., Bass, B.M., „Re-examing the components of transformational and transactional
leadership using the Multifactor Leadership Questionnaire”, Journal of Occupational and
Organizational Psychology, vol. 72, pp. 441-462, 1999.
Bass, B.M., Riggio, R.E., Transformational Leadership, London, Ed. Lawrence Erlbaum Associates,
2006.
– 109 –

Billsberry, Jon, Experiencing recruitment and selection, United Kingdom, Ed. John Wiley & Sons,
2008.
Brînduºoiu, Cãtãlina, Nicoleta, Recrutarea ºi Selecþia Angajaþilor, Bucureºti, Ed. ASE, 2012.
Landy, F.J. & Conte, J.M., Work in the 21st century – an introduction to industrial and organizational psychology, 3rd edition, Ed. Wiley, 2010.
Neculau, Adrian, (coordonatori), Dinamica grupurilor, Texte de bazã, Iaºi, Ed. Polirom, 2001.
Novac, C., .Managementul echipei de proiect. Un ghid teoretic ºi practic, Bucureºti, Ed. Tritonic, 2014.
Novac, C., Bratanov, C.I., „The Impact of the Leadership Style on the Organizational Climate
in a Public Entity”, Management Dynamics in the Knowledge Economy, vol. 2(1), pp. 155-179,
2014.
Novac, C., Mihalcea, A., „The relationship between leadership, organizational culture and managerial culture through LEAN strategy in a multinational company,” Proceedings of International Academic Conference– Second Edition –STRATEGICA. Management, Finance, and
Ethics, Bucharest, Romania, October 2-3, pp. 349-370, 2014.
Pitariu, H., Proiectarea fiºelor de post, evaluarea posturilor de muncã ºi a performanþei – un ghid practic pentru manageri, Ed. Irecson, 2006.
Price, Alan, Human Resource Management in a Business Context, 3rd Edition, London, Ed. Thomson Learning, 2007.
Spector, P., Industrial and Organizational Psychology, 5th edition, Ed. Wiley, 2009.
Tarner, R.J., Simister, J.S., Manualul Gower de Management de proiect, Bucureºti, Ed. Codex,
2004.
Zlate, M., Tratat de psihologie organizaþional – managerialã, vol II, Iaºi, Ed. Polirom, 2007.
4.4.

Modalitatea de verificare
Studenþii pot obþine un punctaj maxim de 100 de puncte (echivalentul notei 10), defalcat dupã
cum urmeazã:
1.
Evaluare intermediarã (rezolvare studiu de caz – individual) – 30%
2.
Realizare proiect de echipã – 70%
Participare la sesiunile de seminar – minim 50% prezenþã.
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4.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
26.11.2022
ora 10:00
sala 314

Seminare
faþã în faþã

10.12.2022
ora 10:00
sala 314

Seminare online
(pe platforma
Zoom)

Examen

21.11.2022
ora 17:30

21.11.2022
ora 19:30

05.12.2022
ora 17:30

05.12.2022
ora 19:30

12.12.2022
ora 17:30

12.12.2022
ora 19:30

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

28.01.2023
Trimite referat

04.02.2023
Trimite referat

28.01.2023
Trimite referat

04.02.2023
Trimite referat
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Anul II
Semestrul I
DISCIPLINE

1.

Managementul riscului
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat lector univ. dr. Sergiu STAN

2.

Aplicaþii informatice pentru managementul proiectelor
Coordonator de disciplinã:
cadru didactic asociat conf. univ. dr. Bogdan ABAZA
cadru didactic asociat drd. Sorin IONIÞESCU

3.

Monitorizare ºi indicatori de performanþã
Coordonator de disciplinã:
cadru didactic asociat dr. Irina LONEAN

4.

Pregatirea ºi implementarea proiectelor de cercetare
Coordonator de disciplinã:
cadru didactic asociat prof. univ. dr. Adrian CURAJ
cadru didactic asociat Mircea POPESCU
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1.

1.1.

MANAGEMENTUL RISCULUI
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat lector univ. dr. Sergiu STAN

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
8

Cadrul general al cursului
Toate activitãþile umane cuprind prin natura lor în mod implicit (sau explicit) o componentã
legate de risc. Fie cã ne dorim sau nu, riscul este un partener inevitabil în aspectele cotidiene
ale vieþii ºi mai ales în cadrul unor procese cu grad ridicat de complexitate (aºa cum sunt proiectele). ªi cum evitarea riscurilor este posibiliã numai în anumite situaþii particulare, atunci
principala preocupare a managerilor de risc este de a reduce incidenþa acestora (pe scala probabilitãþilor) respectiv a potenþialelor efecte negative generate de materializarea acestor riscuri
(sau altfel spus – impactul proiectelor).
Scopul cursului Managementul Riscurilor este de a familiariza masteranzii cu teoriile fundamentale ale riscurilor, de a putea cunoaºte modalitãþile ºi criteriile de clasificare a riscurilor ºi
nu în ultimul rând de a evidenþia strategiile ºi tehnicile de gestionare a riscurilor.

1.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.3.

Decizie ºi eficienþã managerialã
Elemente fundamentale ale teoriei deciziei
De la decizie la acþiune. Elemente fundamentale de logicã a acþiunii
Sisteme suport de asistare a deciziei manageriale
Decizia managerialã în societatea supusã globalizãrii
Teoria generalã a riscurilor
Riscuri interne ºi riscuri externe organizaþiilor
Psihologia riscurilor
Managementul conflictelor
Managementul riscurilor în proiecte

Bibliografie
Bibliografia se gãseºte la finalul suportului de curs.
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1.4.

Modalitatea de verificare
Studenþii pot obþine un punctaj maxim de 100 de puncte (echivalentul notei 10), defalcat dupã
cum urmeazã:

1.5.

1.

Participare la sesiunile de seminar – 20%
Se va puncta maxim participarea activã în cadrul sesiunilor de seminar

2.

Evaluare intermediarã – 20%
Se va evalua ºi puncta în mod corespunzãtor forma intermediarã a planului metodologic de gestionare a riscurilor (realizat în echipe de proiect)

3.

Realizare dosar proiect – 60%
Se va puncta forma finalã a planului metodologic de gestionare a riscurilor (realizat în
echipe de proiect).

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
26.11.2022
ora 10:00
sala 316

Seminare
faþã în faþã

03.12.2022
ora 10:00
sala 316

Seminare online
(pe platforma
Webex)

Examen

15.11.2022
ora 20:00

16.11.2022
ora 20:00

22.11.2022
ora 20:00

23.11.2022
ora 20:00

06.12.2022
ora 20:00

07.12.2022
ora 20:00

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

28.01.2023
Trimite referat

05.02.2023
Trimite referat

28.01.2023
Trimite referat

05.02.2023
Trimite referat
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2.

APLICAÞII INFORMATICE PENTRU
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Coordonator de disciplinã:
Statut:
Numãr de credite:

2.1.

cadru didactic asociat conf. univ. dr. Bogdan ABAZA
cadru didactic asociat drd. Sorin IONIÞESCU
obligatorie
7

Cadrul general al cursului
Companiile ºi instituþiile performante sunt puse în situaþia sã iniþieze, sã planifice, sã propunã
ºi sã deruleze proiecte. În prezent, managementul proiectelor presupune folosirea de soluþii
informatice dedicate ce joacã un rol esenþial în vederea asigurãrii sau câºtigãrii de pieþe,
creºterii profitului, reducerii costurilor, creºterii calitãþii produselor ºi serviciilor precum ºi a
accesãrii programelor de finanþare naþionale ºi internaþionale pe bazã de proiecte.
Aplicaþiile informatice pentru managementul proiectelor asistã ºi ajutã managerii pentru
aplicarea cunoºtinþelor ºi tehnicilor specifice de management de proiect asupra activitãþilor
proiectelor în vederea îndeplinirii cu succes a obiectivelor propuse.
Microsoft Project se situeazã printre principalele aplicaþii informatice folosite la managementul
proiectelor, prin intermediul cãreia se pot parcurge toate etapele managementului unui
proiect: planificarea, urmãrirea ºi controlul, închiderea proiectului.
Obiectivele generale ale cursului
Cursul vizeazã formarea de specialiºti capabili sã realizeze managementul proiectelor, asistaþi
de aplicaþii informatice specializate pentru managementul proiectelor.
Obiectivele specifice ale cursului
Dobândirea de abilitãþi ºi deprinderi privind managementul unui proiect folosind o aplicaþie informaticã – Microsoft Project.

2.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Concepte specifice managementului proiectelor asistat de calculator
Aplicaþii software folosite la managementul de proiect
Introducere în Microsoft Project
Etapele planificãrii unui proiect. Definirea proiectului
Planificarea activitãþilor 1
Planificarea activitãþilor 2
Planificarea activitãþilor 3
Planificarea resurselor proiectului
Planificarea costurilor
Optimizarea planificãrii
Monitorizarea ºi controlul proiectului
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2.3.

Bibliografie
Bibliografia se gãseºte la finalul fiecãrei unitãþi de învãþare din suportul de curs.

2.4.

Modalitatea de verificare
Studenþii pot obþine un punctaj maxim de 100 de puncte (echivalentul notei 10), defalcat
dupã cum urmeazã:
Evaluarea cunoºtinþelor la aceastã disciplinã se va realiza prin parcurgerea a 2 etape:
1.
Intervenþii online la subiect. Se va obþine punctajul PO = 0…30
2.
Realizarea unui pãrþi practice obligatorii ce constã în planificarea unui proiect în MS
Project. Se va obþine punctajul PP = 0...70
Nota finalã se va obþine conform formulei NF = (PO + PP)/10
Atenþie: nu se poate încheia situaþia la aceastã disciplinã fãrã realizarea ºi predarea pãrþii practice realizate numai în MS Project.
Realizarea unui pãrþi practice ce constã în planificarea unui proiect în MS Project.
Pentru o temã de proiect stabilitã de comun acord profesor-student se va realiza planificarea
proiectului în MS Project parcurgându-se etapele prezentate pe parcursul cursului de faþã.
Cerinþele minime ale proiectului realizat în MS Project:
–
Minim 60 de activitãþi pe proiect.
–
Minim 5 etape (faze, pachete de lucru).
–
Unitatea monetarã sã fie EURO.
–
Sã aibã calendarul de lucru standard adaptat unui calendar de lucru tipic românesc (8h
lucrãtoare pe zi, sãrbãtori româneºti definite etc.)
–
Sã conþinã relaþii de dependenþã între activitãþi din cele 4 tipuri (F-S, S-S, F-F, S-F).
–
Sã aibã definite cel puþin 2 tipuri de constrângeri pentru activitãþi.
–
Sã aibã definite minim 5 resurse umane, 5 resurse de tip echipament ºi 5 resurse materiale. Toate resursele trebuie sa fie alocate pe activitãþi.
–
Sã aibã definite costurile pe resurse.
–
Sã nu aibã resurse supra-alocate.
–
Planificarea trebuie sã fie unicã (sã nu mai existe la alt coleg).
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2.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor

Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
12.11.2022
ora 10:00
sala 316

Seminare
faþã în faþã

19.11.2022
ora 10:00
sala 316

Seminare online
(pe platforma
Webex)

Examen

27.10.2022
ora 18:30

27.10.2022
ora 20:00

03.11.2022
ora 18:30

03.11.2022
ora 20:00

10.11.2022
ora 18:30

10.11.2022
ora 20:00

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

22.01.2023
Trimite referat

11.02.2023
Trimite referat

22.01.2023
Trimite referat

11.02.2023
Trimite referat
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3.

3.1.

MONITORIZARE ªI INDICATORI
DE PERFORMANÞÃ
Coordonator de disciplinã:

cadru didactic asociat dr. Irina LONEAN

Statut:
Numãr de credite:

obligatorie
7

Cadrul general al cursului
Scopul acestui curs este de a prezenta principalele etape ale construcþiei unui sistem de monitorizare ºi evaluare (M&E): planificare, colectarea datelor, analiza datelor ºi utilizarea acestora pentru luarea deciziilor. Sistemele de M&E sunt utilizate pentru urmãrirea progresului
proiectelor, programelor, planurilor ºi strategiilor. Indicatorii de performanþã sunt principalele
instrumente de mãsurare cantitative ºi calitative, utilizate pentru urmãrirea ºi evaluarea performanþei, iar capacitatea de a stabili indicatori adecvaþi, de a analiza ºi de a comunica datele
colectate este o competenþã esenþialã atât pentru managerii, cât ºi pentru specialiºtii din domeniul M&E.
Dupã parcurgerea acestui curs, studenþii vor fi capabili sã identifice ºi sã construiascã o legãturã logicãîntre nevoi ºi rezulte, activitãþile ºi resursele implicate, dependenþele dintre ele în
cadrul unui proiect sau program.
De asemenea, studenþii vor putea sã dezvolte un sistem de monitorizare ºi indicatori prin care
sã se identifice/ cuantifice corect progresul cãtre obþinerea rezultatelor ºi sã utilizeze monitorizarea pentru a raporta în mod coerent performanþele ºi progresul ºi pentru a lua decizii
bazate pe dovezi.
Totodatã, vor putea sã identifice ºi sã utilizeze metode eficace pentru analizarea datelor din
monitorizare/evaluare ºi pentru comunicarea rezultatelor analizei cãtre diferiþi stakeholderi,
sã identifice ºi sã corecteze deficienþe în diferite procesele ºi sistemele de monitorizare.
La finalul cursului, studenþii vor fi familiarizaþi cu metodele ºi tehnicile necesare pentru dezvoltarea ºi îmbunãtãþirea monitorizãrii proiectelor ºi programelor în care sunt implicaþi.
Nu în ultimul rând, studenþii vor dobândi cunoºtinþe cu privire la diferite sisteme de colectare
ºi agregare a datelor.
Activitãþile de curs se vor desfãºura interactiv, pe bazã de exemple practice ºi studii de caz concrete.
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3.2.

Structura cursului
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Monitorizare ºi evaluare (M&E) – noþiuni introductive
–
Rolul M&E în ciclul de program/proiect
–
Elemente de bazã privind M&E
–
Abordarea orientatã cãtre rezultate: realizãri, rezultate, impact
–
Orientarea cãtre rezultate ºi managementul bazat pe rezultate (RBM)
Cadrul rezultatelor ºi teoria schimbãrii
–
Dezvoltarea modelelor logice
–
Lanþul rezultatelor
–
Modelul cauzã-efect
–
Teoria schimbãrii
–
Diferenþa dintre matricea logicã ºi teoria schimbãrii
–
Utilizarea teoriei schimbãrii
–
Dezvoltarea unei teorii a schimbãrii
Definirea sistemului de monitorizare ºi evaluare
–
Definirea obiectivelor ºi rezultatelor
–
Selectarea indicatorilor
–
Asigurarea legãturilor dintre indicatori ºi rezultate
Indicatori
–
Definiþia indicatorilor
–
Tipuri de indicatori
–
Calitatea indicatorilor
–
Valori de bazã ºi þinte (metode de estimare)
Þintele indicatorilor
–
Metode de stabilire a þintelor indicatorilor
–
Stabilirea valorii de bazã a indicatorilor – condiþie pentru finalizarea sistemului de
monitorizare ºi evaluare
Colectarea ºi analiza datelor
–
Surse de date
–
Metode de colectare a datelor
–
Validarea datelor
–
Analiza calitãþii datelor
–
Asigurarea calitãþii datelor
–
Procesarea ºi analiza datelor
Definirea Planului de Monitorizare ºi evaluare (M&E)
–
Importanþa unui plan de M&E
–
Componentele unui plan de M&E
–
Diferenþa între Planul ºi Sistemul de M&E
–
Elaborarea unui plan M&E
Realizarea evaluãrilor de performanþã ºi impact
–
Criterii de evaluare
–
Evaluãri bazate pe teorie ºi evaluãri contractuale
–
Mixul de metode de evaluare
–
Procesul de evaluare
– 119 –

9.

10.

3.3.

Implementarea sistemelor de monitorizare ºi evaluare la nivelul organizaþiei
–
Studiu de caz
Implementarea sistemelor de monitorizare ºi evaluare la nivelul unui proiect de anvergurã
–
Studiu de caz
Utilizarea monitorizãrii ºi evaluãrii în luarea deciziei
–
Decizii bazate pe dovezi
–
Prezentarea dovezilor cãtre decidenþi
–
Utilizarea dovezilor din monitorizare pentru evaluare

Bibliografie
Sandra BRIGGS, Baiba PETERSTONE ºi Karlis SMITS, Manual de metode folosite în planificarea
politicilor publice ºi evaluarea impactului, 2006. Document realizat prin proiect PHARE
RO 2003/IB/OT/10 “Consolidarea capacitãþii Guvernului României de a gestiona ºi coordona politicile publice ºi procesul decizional”, disponibil la: http://sgg.gov.ro/docs/
File/UPP/doc/manual-metode-impact.pdf
Comisia Europeanã, Ghid indicative privind metodele de evaluare: indicatori de monitorizare ºi evaluare / Indicative guidelines on evaluation methods: monitoring and evaluation indicators, 2006,
disponibil la: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2006/cocof_06_0010_00_en.pdf
Comisia Europeanã, Monitorizarea ºi evaluarea politicii europene de coeziune. Fondul Social European.
Document de ghidare / Monitoring and Evaluation of the European Cohesion Policy. European Social Fund. Guidance document, 2018, disponibil la: https://ec.europa.eu/sfc/en/system/
files/ged/ESF%20monitoring%20and%20evaluation%20guidance.pdf
Guvernul României, Ghid de Monitorizare ºi Evaluare, 2009, disponibil la: http://www.sgg.ro/
docs/File/UPP/doc/GHID_DE_MONITORIZARE_SI_EVALUARE_FINAL.pdf
OECD, Setarea performanþelor ºi mãsurarea progresului / Benchmarking performance and measuring
progress, disponibil la: http://www.oecd.org/investment/toolkit/measuringprogress/
41435024.pdf
Patricia ROGERS pentru UNICEF, Teoria Schimbãrii / Theory of Change, 2014, disponibil la:
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/brief_2_theoryofchange_eng.pdf
UNICEF, Manualul Managementului Bazat pe Performanþã / Result Based Management Handbook,
2017, disponibil la: https://www.unicef.org/rosa/media/10356/file
Banca de indicatori privind dreptul la educaþie: https://www.right-to-education.org/monito
ring/tool
Resurse bibliografice suplimentare se gãsesc ºi la finalul fiecãrei unitãþi de învãþare din suportul de curs.
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3.4.

Modalitatea de verificare
Studenþii pot obþine un punctaj maxim de 100 de puncte (echivalentul notei 10), defalcat dupã
cum urmeazã:
1.

Participare la sesiunile de seminar – 20%
Prezenþa la întâlnirile cu profesorul va fi punctatã ºi luatã în considerare la calculul mediei finale. Seminariile se vor desfãºura în mod interactiv, studenþii având posibilitatea sã
se implice în discuþii ºi rezolvarea exerciþiilor propuse.

2.

Evaluare intermediarã – 20%
Evaluarea intermediarã se va desfãºura sub forma unei teme, pe care studenþii o vor rezolva ºi încãrca pe platforma de e-learning. Instrucþiunile privind realizarea temei vor fi
postate pe platforma de e-learning în timp util.
Evaluare finalã – 60%
Evaluarea finalã se va desfãºura sub forma unor studii de caz, pe care studenþii le vor rezolva ºi încãrca pe platforma de e-learning. Instrucþiunile privind analiza ºi rezolvarea cerinþelor referitoare la studiile de caz vor fi postate pe platforma de e-learning în timp util.

3.

3.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
10.12.2022
ora 10:00
sala 325

Seminare
faþã în faþã
14.01.2023
ora 10:00
sala 325

Seminare online
(pe platforma
Webex)

Examen

28.11.2022
ora 19:00

28.11.2022
ora 20:30

12.12.2022
ora 19:00

12.12.2022
ora 20:30

09.01.2023
ora 19:00

09.01.2023
ora 20:30

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

04.02.2023
Trimite referat

12.02.2023
Trimite referat

04.02.2023
Trimite referat

12.02.2023
Trimite referat
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4.

PREGÃTIREA ªI IMPLEMENTAREA
PROIECTELOR DE CERCETARE
Coordonator de disciplinã:
Statut:
Numãr de credite:

4.1.

cadru didactic asociat prof. univ. dr. Adrian CURAJ
cadru didactic asociat Mircea POPESCU
obligatorie
8

Cadrul general al cursului
Obiective generale ale cursului
–
sã ofere o imagine de ansamblu asupra surselor de finanþare pentru domeniul cercetãrii
–
sã structureze cunoºtinþele studenþilor în legãturã cu politicile europene în domeniul
cercetãrii, inovãrii ºi competitivãþii ºi cu politica naþionalã în domeniu
–
sã ofere studenþilor metode ºi tehnici de finanþarea unui proiect de cercetare
–
sã evidenþieze particularitãþile unui proiect de cercetare din punctul de vedere al:
pregãtirii proiectului, obþinerii finanþãrii, implementarea proiectului.
Obiective specifice ale cursului
–
sã ofere studenþilor abilitãþi ºi competenþe pentru pregãtirea unui proiect de cercetare
–
sã ofere studenþilor abilitãþi ºi competenþe pentru identificarea corectã a posibilitãþilor
de finanþare ale unui proiect de cercetare
–
sã ofere studenþilor abilitãþi ºi competenþe pentru pregãtirea dosarului de finanþare
pentru un proiect de cercetare;
–
sã încurajeze studenþii sã aplice pentru obþinerea unui grant de cercetare (grant pentru
un proiect de cercetare personal sau grant pentru instituþia în care lucreazã).

4.2.

Structura cursului
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Cercetarea ºtiinþificã. Definiþii. Noþiuni introductive. Principii generale. Valorificarea
rezultatelor cercetãrii ºtiinþifice.
Inovarea. Definiþii. Creativitate ºi inovare. Inovare ºi antreprenoriat. Maturitatea tehnologicã în inovare: nivel ºi mãsurare.
Piaþa specificã a proiectelor de cercetare. Clienþii ºi piaþa þintã. Strategia de vânzare.
Bariere. Riscurile specifice ale proiectului de cercetare.
Planificarea proiectelor de cercetare.
Finanþarea proiectelor de cercetare. Finanþarea publicã ºi privatã. Structuri de asistenþã
ºtiinþificã ºi tehnologicã (infrastructuri de cercetare ºi inovare).
Eficienþa proiectelor de cercetare. Indicatorii de progres ºi indicatorii de realizare ai
proiectului. Proiecþiile financiare ale planului de valorificare. Evaluarea, compararea ºi
ierarhizarea proiectelor de cercetare.
Elaborarea documentaþiilor pentru obþinerea finanþãrii proiectelor de cercetare. Planul
de afaceri.
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4.3.

Bibliografie
ªtrenc, C.A. ºi Popescu, M. (2011) Valorificarea rezultatelor cercetãrii din universitãþi. Proprietatea
intelectualã ºi planul de afaceri. UEFISCDI, Bucureºti.
Isoc, Dorin (2007) Managementul proiectelor de cercetare. Ghid practic, Cluj-Napoca: Risoprint.
McCarthy, S, (2007) Cum sã scrii o propunere competitivã pentru Programul Cadru 7, suport de curs,
www.rarma.ro/fp7
Curaj, A. ºi alþii (2003) Practica managementului proiectelor, Bucureºti: Editura Economicã.
*** (2019) Reference framework for assessing the scientific and socio-economic impact of research infrastructures. Oecd Science, Technology and Industry Policy Papers, March 2019, No. 65, p.
10-11.
*** (2015) Frascati Manual: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. OECD
Publishing, Paris.
*** (2005) Oslo Manual – Guidelines for Collecting And Interpreting Innovation Data. European
Commission, Bruxelles.
*** (2004) Project Cycle Management Guidelines, European Comission.
*** (2003) A Guide to Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2003
(3rd Edition).

4.4.

Modalitatea de verificare
Studenþii pot obþine un punctaj maxim de 100 de puncte (echivalentul notei 10), defalcat dupã
cum urmeazã:
1.

Participare la sesiunile de seminar – 30%
Procentul maxim se acordã pentru o prezenþã de cel puþin 75% la orele alocate pentru
materie.

2.

Evaluare intermediarã – 20%
Procentul maxim va fi acordat pentru intervenþiile legate de prezentarea evoluþiei
dosarului de proiect ºi pentru demonstrarea înþelegerii ºi utilizãrii corecte a noþiunilor
specifice materiei.

3.

Realizare dosar proiect – 50%
Procentul maxim va fi acordat pentru realizarea dosarului de proiect conform conþinutului solicitat, pentru logica abordãrii subiectului ºi pentru calitatea motivãrii soluþiilor
propuse.
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4.5.

Programarea seminarelor ºi a examenelor
Detalii

GRUPA 1

GRUPA 2
22.10.2022
ora 10:00
sala 510

Seminare
faþã în faþã

29.10.2022
ora 10:00
sala 314

Seminare online
(pe platforma
Webex)

Examen

12.10.2022
ora 18:30

12.10.2022
ora 20:00

19.10.2022
ora 18:30

19.10.2022
ora 20:00

26.10.2022
ora 18:30

26.10.2022
ora 20:00

ªansa 1

ªansa 2

ªansa 1

ªansa 2

21.01.2023
Trimite referat

29.01.2023
Trimite referat

21.01.2023
Trimite referat

29.01.2023
Trimite referat
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II. Bibliografie
– recomandãri de utilizare –

Bibliografie – recomandãri de utilizare
Bibliografia cuprinde cãrþi de referinþã, studii ºi articole din volume ºi reviste ºtiinþifice, esenþiale pentru aprofundarea domeniului fiecãrei discipline. De regulã, sunt lucrãri în limba românã, selectate dintre apariþiile ultimilor ani.
În mod obiºnuit, titlurile bibliografice sunt indicate la sfârºitul fiecãrui capitol (temã de curs).
În acest mod poate fi consultatã:
–
bibliografia obligatorie, necesarã pentru completarea informaþiei din curs;
–
bibliografia suplimentarã, utilã pentru dezvoltarea ºi înþelegerea mai bunã a unor idei,
concepte, teorii etc.
În acest mod concret, bibliografia este necesarã pentru:
–
familiarizarea cu limbajul ºi specificul unui text ºtiinþific;
–
pregãtirea referatelor solicitate de cãtre titularii de disciplinã drept forme de evaluare;
–
pregãtirea de ansamblu pentru examenul (verificarea) cu care se finalizeazã fiecare disciplinã.
Studenþii Facultãþii de Comunicare ºi Relaþii Publice au accesul garantat, pe baza carnetului
de student, la Biblioteca SNSPA.
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III. Accesarea
paginii de Internet

Accesarea paginii de Internet
Site-ul Facultãþii de Comunicare ºi Relaþii Publice, care poate fi accesat la adresa www.comu
nicare.ro, încorporeazã, pe lângã secþiunile necesare pentru informare studenþilor dar ºi altor vizitatori interesaþi de programele de studii ale facultãþii: FCRP: Studii, Admitere, Cercetare,
Internaþional, Comunitate, ºi o zonã privatã (Campus).

Zona privatã aflatã în Campusul virtual este destinatã numai studenþilor facultãþii.
Accesarea Campusului virtual se face cu Nume utilizator (user), primit în linkul iniþial de activare a Campusului ºi Parola setatã de dvs la activarea Campusului virtual.
Activarea Campusului virtual se face la începutul anului 1, la prima accesare a Campusului virtual, astfel:
–
click pe Recuperare parolã unde, pe baza CNP-ului, primiþi linkul de activare ºi autentificare în Campus pe adresa de email folositã la admitere;
–
în linkul de autentificare primiþi user (va fi Numele de utilizator al dvs. pentru accesarea
ulterioarã a Campusului) ºi un link prin care vã setaþi propria parola pentru Campus.
Observaþie
Studenþii promoþiilor mai vechi care nu ºi-au activat niciodatã Campusul vor primi datele necesare activãrii acestuia pe adresa instituþionalã pe care o solicitã la secretariat (de exemplu studenþii care sunt reinmatriculaþi sau cei care îºi susþin doar lucrarea de absolvire).
Platforma de e-learning
Platforma Moodle online a FCRP este accesibilã la adresa http://moodle.comunicare.ro. Accesul pe aceastã platformã le este permis doar studenþilor de la masteratele IFR, accesul fiind permis pe baza de username ºi parolã primite pe adresa de e-mail instituþionalã a fiecãrui student.
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Pe platforma de e-learning http://moodle.comunicare.ro veþi avea acces la:
–
prezentãrile disciplinelor ºi materialele de studiu;
–
materialele de suport de cursuri adaptate IFR;
–
calendarul activitãþilor didactice;
–
forumuri de întrebãri ºi anunþuri;
–
activitãþi de lucru, teme etc.
Pentru orice întrebare/sugestie/nelãmurire, vã rugãm sã scrieþi un email la adresa:
platformacursuri@comunicare.ro ºi veþi fi contactaþi în scurt timp.

Adresa de email instituþionalã a studenþilor
Toþi studenþii FCRP (la programele universitare de licenþã ºi de masterat) au adrese de e-mail
instituþionale de student în interiorul Campusului virtual.
Adresa dvs instituþionalã este de tip xxxxx@student.comunicare.ro, pe care o accesaþi folosind
serviciul Gmail, cu parola iniþialã scrisã în Campusul dvs., pe care va trebui sã o schimbaþi la
prima logare ºi puteþi sã vã setaþi Recovery mail (mailul de recuperare parolã).
În cazul în care uitaþi parola pe care v-aþi setat-o, puteþi folosi funcþia “Aþi uitat parola?” ºi veþi
primi un cod de confirmare pe adresa de email pe care aþi folosit-o la admitere sau aþi setat-o
la Recovery mail.
Daca aveti probleme cu accesarea adresei dvs. instituþionale, vã rugãm sã scrieþi la adresa de
email suport@student.comunicare.ro, menþionând numele, anul ºi forma de învãþãmânt pe
care o urmaþi.
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IV. ANEXE

ANEXA 1
STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2022–2023
Studii universitare licenþã anii I, II ºi master anul I

Semestrul I
sãpt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3 – 7 octombrie
10 – 14 octombrie
17 – 21 octombrie
24 – 28 octombrie
31 octombrie – 4 noiembrie
7 – 11 noiembrie
14 – 18 noiembrie
21 – 25 noiembrie
28 noiembrie – 2 decembrie
5 – 9 decembrie
12 – 16 decembrie
19 – 23 decembrie
24 decembrie – 8 ianuarie
9 – 13 ianuarie
16 – 20 ianuarie
21 ianuarie – 12 februarie
13 – 19 februarie
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Activitate didacticã
–“–
–“–
–“–
–“–
–“–
–“–
–“–
–“–
–“–
–“–
–“–
Vacanþa de Iarnã
Activitate didacticã
–“–
Sesiune de examene
Vacanþã/Examene de finalizare a studiilor

Semestrul II
sãpt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

20 – 24 februarie
Activitate didacticã
27 februarie – 3 martie
–“–
6 – 10 martie
–“–
13 – 17 martie
–“–
20 – 24 martie
–“–
27 – 31 martie
–“–
3 – 7 aprilie
–“–
10 – 14 aprilie
Activitate didacticã
17 – 23 aprilie
Vacanþã de Primãvarã
24 – 28 aprilie
Activitate didacticã
1 – 5 mai
–“–
8 – 12 mai
–“–
15 – 19 mai
–“–
22 – 26 mai
–“–
29 mai – 2 iunie
–“–
5 – 25 iunie
Sesiune examene
Practica se va include în planul de învãþãmânt al semestrului
1 – 20 septembrie
Sesiune restanþe ºi reexaminãri
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STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2022–2023
Studii universitare licenþã anul III ºi master anul II

Semestrul I
sãpt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

3 – 7 octombrie
10 – 14 octombrie
17 – 21 octombrie
24 – 28 octombrie
31 octombrie – 4 noiembrie
7 – 11 noiembrie
14 – 18 noiembrie
21 – 25 noiembrie
28 noiembrie – 2 decembrie
5 – 9 decembrie
12 – 16 decembrie
19 – 23 decembrie
24 decembrie – 8 ianuarie
9 – 13 ianuarie
16 – 20 ianuarie
21 ianuarie – 12 februarie
13 – 19 februarie
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Activitate didacticã
–“–
–“–
–“–
–“–
–“–
–“–
–“–
–“–
–“–
–“–
–“–
Vacanþa de Iarnã
Activitate didacticã
–“–
Sesiune de examene
Vacanþã/Examene de finalizare a studiilor

Semestrul II
sãpt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

20 – 24 februarie
Activitate didacticã
27 februarie – 3 martie
–“–
6 – 10 martie
–“–
13 – 17 martie
–“–
20 – 24 martie
–“–
27 – 31 martie
–“–
3 – 7 aprilie
–“–
10 – 14 aprilie
Activitate didacticã
17 – 23 aprilie
Vacanþã de Primãvarã
24 – 28 aprilie
Activitate didacticã
1– 5 mai
–“–
8 – 12 mai
–“–
15 – 19 mai
–“–
22 – 26 mai
–“–
29 mai – 2 iunie
–“–
5– 25 iunie
Sesiune examene/restanþe/reexaminãri
Practica se va include în planul de învãþãmânt al semestrului
26 iunie – 9 iulie
Examene de finalizare a studiilor
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ANEXA 2

Programul de lucru cu studenþii al Secretariatului IFR în semestrul I se va desfãºura
conform urmãtorului program*:
LUNI

11.00-13.00

MARÞI

11.00-13.00

MIERCURI

11.00-13.00

JOI

11.00-13.00

VINERI

11.00-13.00

* Acest program este valabil pe parcursul întregului an universitar, cu excepþia vacanþelor ºi
a sãrbãtorilor legale.
Adrese de e-mail:
•
MCRP, MRU – madalina.ion@comunicare.ro
•
MCA, MP – diana.ceusan@comunicare.ro
Telefon: 0372 249 769
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ANEXA 3
Biblioteca SNSPA
Bd. Expoziþiei nr. 30A
Biblioteca SNSPA este deschisã pentru public, de luni pânã vineri, între orele 9,30-16,00.
Biblioteca SNSPA pune la dispozitia studentilor ºi cadrelor didactice urmãtoarele servicii:
–
eliberare/vizare permis de bibliotecã pe baza datelor transmise prin e-mail la adresa biblioteca@snspa.ro sau a datelor introduse în sistemul integrat de bibliotecã, la adresa http://biblioteca.snspa.ro/liberty/libraryHome.do?SAMLResponse=&clientAlias=&ti
me=&digest=&corporationAlias=SNSPA, butonul Înregistrare;
–
acces mobil la bazele de date ºtiinþifice prin consorþiul ANELIS PLUS (ProQuest Central,
Science Direct,, Wiley Journals, SpringerLink Journals, Web of Science - Clarivate Analytics, de Gruyter Books, CAB books, Cambridge Journals, EBSCO, SCOPUS) ºi la baza
de date JSTOR. Ghidul pentru accesul mobil este disponibil pe site-ul SNSPA la rubrica
Biblioteca, la adresa http://snspa.ro/wp-content/uploads/2021/04/Ghid_acces_bazede-date-SNSPA_aprilie2021.pdf;
–
consultarea catalogului online al Bibliotecii SNSPA, pe pagina WWW a SNSPA, rubrica
Biblioteca, la adresa http://biblioteca.snspa.ro/liberty/libraryHome.do?SAMLResponse=
&clientAlias=&time=&digest=&corporationAlias=SNSPA;
–
împrumutul publicaþiilor acasã;
–
consultarea eLibrary@SNSPA cu acces liber la textul integral al unor cãrþi publicate de
cãtre cadrele didactice ale universitãþii la editurile Comunicare.ro ºi Tritonic, la adresa http://elibrary.snspa.ro/;
–
referinþe online, la cerere, la adresa biblioteca@snspa.ro (rãspunsuri la orice probleme
legate de informare ºi documentare pentru cursuri, seminarii, pentru procesul de învãþare ºi cercetare);
–
pagina Facebook a Bibliotecii SNSPA cu diverse informaþii cu privire la resurse electronice full-text disponibile online, despre webinare organizate de furnizorii bazelor de date;
–
pagina Facebook a Centrului de Documentare Europeanã SNSPA;
–
semnare fiºe de lichidare
–
primire teze de doctorat.
In plus, pentru cadrele didactice se asigurã, la cerere, scanarea unor pagini (capitole, subcapitole, articole) din cãrþile incluse în bibliografia cursurilor sau din alte publicaþii utilizate in procesul educaþional.
La cerere, pot fi furnizate bibliografii pe anumite teme, informaþii legate de activitatea ºtiinþificã reflectatã în WoS (indice Hirsh, numãrul WoS al articolelor) sau SCOPUS, alte informatii legate de activitatea, serviciile, colecþiile bibliotecii.
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ANEXA 4
Modalitãþi de achitare a taxelor
Tipul ºi valoarea taxelor:
1. Taxa de ºcolarizare
Pentru anul academic 2022-2023, forma de învãþãmânt IFR, Masterat în Comunicare ºi relaþii
publice, Masterat în Comunicare managerialã ºi resurse umane, Masterat în Management ºi
comunicare în afaceri, valorile taxelor de ºcolarizare sunt prezentate mai jos.
Anul I- 3400LEI /an. Pentru achitarea taxei de ºcolarizare, alegeþi una dintre variantele:
a) Integral (reducere 250 LEI): 3150LEI la înmatriculare în perioada 27-31 iulie 2022;
b) 2 rate (reducere 150LEI): rata 1 = 1650LEI la înmatriculare în perioada 27-31 iulie
2022; rata 2 = 1600 LEI, data limitã 31 ianuarie 2023;
c) 3 rate: rata 1 = 1200 LEI la înmatriculare în perioada 27-31 iulie 2022; rata 2 = 1200 LEI,
data limitã 31 ianuarie 2023; rata 3 = 1000 LEI, data limitã 31 mai 2023.
Anul II - 3400LEI/an. Pentru achitarea taxei de ºcolarizare, alegeþi una dintre variantele:
a) Integral (reducere 250 LEI): 3150 LEI, data limitã 31 octombrie 2022;
b) 2 rate (reducere 150 LEI): rata 1 = 1650 LEI, data limitã 31 octombrie 2022; rata 2 =
1600 LEI, data limitã 31 ianuarie 2023;
c) 3 rate: rata 1 = 1200 LEI, data limitã 31 octombrie 2022; rata 2 = 1200 LEI, data limitã 31
ianuarie 2023; rata 3 = 1000LEI, data limitã 31 mai 2023.
Pentru anul academic 2022-2023, forma de învãþãmânt IFR, Masterat în Managementul
proiectelor valorile taxelor de ºcolarizare sunt prezentate mai jos.
Anul I - 4000LEI/an. Pentru achitarea taxei de ºcolarizare, alegeþi una dintre variantele:
a) Integral (reducere 250 LEI): 3750LEI la înmatriculare în perioada 27-31 iulie 2022;
b) 2 rate (reducere 150LEI): rata 1 = 1900LEI la înmatriculare în perioada 27-31 iulie
2022; rata 2 = 1950 LEI, data limitã 31 ianuarie 2023;
c) 3 rate: rata 1 = 1300 LEI la înmatriculare în perioada 27-31 iulie 2022; rata 2 = 1300LEI,
data limitã 31 ianuarie 2023; rata 3 = 1400 LEI, data limitã 31 mai 2023.
Anul II - 4000LEI/an. Pentru achitarea taxei de ºcolarizare, alegeþi una dintre variantele:
a) Integral (reducere 250 LEI): 3750 LEI, data limitã 31 octombrie 2022;
b) 2 rate (reducere 150 LEI): rata 1 = 1900 LEI, data limitã 31 octombrie 2022; rata 2 =
1950 LEI, data limitã 31 ianuarie 2023;
c) 3 rate: rata 1 = 1300 LEI, data limitã 31 octombrie 2022; rata 2 = 1300 LEI, data limitã 31
ianuarie 2023; rata 3 = 1400 LEI, data limitã 31 mai 2023.
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2. Alte taxe
Taxã de restanþã – 40 LEI;
În cazul neprezentãrii la restanþe, chitanþa justificativã NU este valabilã ºi la urmãtoarea sesiune
de restanþe;
Taxã pentru mãrirea notei – 20 LEI;
Taxã pentru susþinerea examenului de disertaþie – 200 LEI;
Taxã de repetare a examenului de disertaþie – 200 LEI.
Taxele aferente anului universitar 2022-2023 se achitã în conformitate cu Hotãrârea Senatului nr. 6 din 17 februarie 2022 ºi Decizia Consiliului Facultãþii nr. 527 din 27 iunie 2022.
Plata taxelor se face în numerar la orice sucursalã BRD din þarã sau prin transfer bancar în contul facultãþii deschis la BRD: RO08BRDE445SV13004784450
Este obligatorie completarea în câmpul DETALII a numelui ºi CNP-ului studentului pentru
care se efectueazã plata.
La plata taxei de restanþã/reexaminare se va specifica anul de studiu în care se aflã disciplina
pentru care se susþine examenul
Pentru completarea ordinelor de platã vã rugãm sã aveþi în vedere urmãtoarele informaþii financiare:
Nume beneficiar- SNSPA
Bancã beneficiar - BRD sucursala Victoria Bucureºti
CUI beneficiar - 9510194
TOATE DOCUMENTELE DOVEDITOARE ALE PLÃÞILOR TREBUIE PÃSTRATE DE
CÃTRE STUDENT PÂNÃ LA ÎNCHEIEREA STUDIILOR.
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ANEXA 5
Localizarea sãlilor
Sediul central – bd. Expoziþiei nr. 30A, sector 1, Bucureºti:
104 (Amfiteatrul A1)
107
108
306
307
311
313
314
316
317
325
326
506 (Laborator Info)
508
509
510

etajul 1
etajul 1
etajul 1
etajul 3
etajul 3
etajul 3
etajul 3
etajul 3
etajul 3
etajul 3
etajul 3
etajul 3
etajul 5
etajul 5
etajul 5
etajul 5
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Bld. Expoziþiei nr. 30A
Bld. Expoziþiei nr. 30A
Bld. Expoziþiei nr. 30A
Bld. Expoziþiei nr. 30A
Bld. Expoziþiei nr. 30A
Bld. Expoziþiei nr. 30A
Bld. Expoziþiei nr. 30A
Bld. Expoziþiei nr. 30A
Bld. Expoziþiei nr. 30A
Bld. Expoziþiei nr. 30A
Bld. Expoziþiei nr. 30A
Bld. Expoziþiei nr. 30A
Bld. Expoziþiei nr. 30A
Bld. Expoziþiei nr. 30A
Bld. Expoziþiei nr. 30A
Bld. Expoziþiei nr. 30A

ANEXA 6
EDITURA COMUNICARE.RO
Editura COMUNICARE.RO a fost înfiinþatã în anul 2000, ca departament în cadrul ªcolii
Naþionale de Studii Politice ºi Administrative, Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice. Activitatea editorialã a debutat prin editarea de cursuri universitare pentru studenþii Facultãþii de
Comunicare ºi Relaþii Publice, dar foarte curând interesul publicului larg a determinat o extindere spre zona traducerilor ºi o diversificare a tematicilor abordate.
Astãzi, prin oferta editorialã, cititorii se pot întâlni cu o serie de autori fundamentali ºi au acces la cãrþi de referinþã din domeniul ºtiinþelor socioumane. Unul dintre principalele obiective ale editurii este acela de a reconfigura pentru publicul românesc domenii care nu au fost
abordate pânã acum în mod sistematic: teoria comunicãrii, analiza publicitarã, relaþiile publice
ºi studiul mass-media. O parte semnificativã a portofoliului editorial este consacratã evoluþiilor
din lumea contemporanã, sferei publice europene, relaþiilor internaþionale ºi geopoliticii, precum ºi studiilor de marketing ºi management.
De asemenea, COMUNICARE.RO publicã Revista românã de comunicare ºi relaþii publice, editatã de Centrul de Cercetare în Comunicare al Facultãþii de Comunicare ºi Relaþii Publice.
Pentru mai multe informaþii, accesaþi site-ul editurii: www.edituracomunicare.ro.
TITLURI DISPONIBILE:
Corina Buzoianu, Monica Bîrã, Roberta Rãducu, Ligia Stroe, Branduri în conversaþii. Instrumente
de monitorizare ºi analizã pentru relaþiile publice online, 2022.
Mãlina Ciocea, Problemele publice. O perspectivã comunicaþionalã, 2022.
Ivan Krastev, Stephen Holmes, Lumina frântã. De ce pierde Occidentul lupta pentru democraþie, 2021.
Loredana Ivan, Adina Chelcea, Septimiu Chelcea, Comunicarea nonverbalã în interacþiunile cotidiene, 2021.
Georgiana Udrea, Loredana Vladu, Patterns of Europeanization in Central and Eastern Europe, 2021.
Adrian Curaj, Diana-Maria Cismaru, Nicoleta Corbu, Cristina Fiþ, Valeriu Frunzaru, Delia
Gologan, Cezar Mihai Hâj, Anca Mãrgineanu, Ana-Maria Stãvaru, Oana ªtefãniþã, Politici publice privind echitatea în învãþãmântul superior: impactul burselor sociale ºi al locurilor speciale pentru absolvenþii de licee din mediul rural, 2020.
Florin Abraham (ed.), 1989. Annus Mirabilis. Three Decades After: Desires, Achievements, Future, 2020.
Paul Dobrescu, Dragonii dezvoltãrii. Revine istoria pe supercontinentul euroasiatic?, 2020.
Edward L. Bernays, Cristalizarea opiniei publice, ediþia a 2-a, 2020.
Fawaz A. Gerges, Isis. O istorie, 2019.
Guy Verhofstadt, Suferinþa Europei ºi redescoperirea idealului, 2019.
Loredana Radu, Paul Dobrescu, Þarã fãrã proiect. Dezvoltare inegalã, subdezvoltare structuralã, 2019.
Bianca-Florentina Cheregi, Nation Branding in Post-Communist Romania. A semiotic approach, 2018.
Edward Luce, Retragerea liberalismului occidental, 2018.
Henry Kissinger, Despre China (ediþia a II-a), 2018.
Ivan Krastev, Post Europa, 2018.
Jakub J. Grygiel, A. Wess Mitchell, Frontiera neliniºtitã. Rivali emergenþi, aliaþi vulnerabili ºi criza puterii americane, 2018.
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Julia Cagé, Cum sã salvãm media. Capitalism, finanþare participativã ºi democraþie, 2018.
Oana ªtefãniþã, Loredana Radu, Flavia Durach, Patterns of contemporary development. Assessing
challenges and opportunities, 2018.
Cãtãlina Grigoraºi, Facebook, miºcãri sociale ºi construcþia unui spaþiu public alternativ, 2017.
Florenþa Toader, Profesionalizarea discursului politic în era social media, 2017.
Gillez Deleuze, Claire Parnet, Dialoguri, 2017.
Ian Goldin, În cãutarea dezvoltãrii: creºterea economicã, schimbãrile sociale ºi ideile, 2017.
John Peet, Anton La Guardia, O Uniune nefericitã. Cum poate fi soluþionatã criza monedei euro – ºi
a Europei, 2017.
Mervyn King, Sfârºitul alchimiei. Banii, bãncile ºi viitorul economiei mondiale, 2017.
Simona Bonghez, Din provocãrile unui manager de proiect. Faceþi cunoºtinþã cu Gogu!, 2017.
Yanis Varoufakis, Minotaurul global. America, Europa ºi viitorul economiei globale, 2017.
Alexandra Zbuchea, Dimitrios Nikolaidis, Responsible Entrepreneurship. Vision, Development and
Ethics, 2016.
Alina Duduciuc, Loredana Ivan, Dan Florin Stãnescu, Comunicare ºi percepþie socialã, 2016.
Dan Luca, Bruxelles european. Context românesc, 2016.
Oana ªtefãniþã, Uniunea Europeanã, un trend în derivã?, 2016.
Paul Roberts, Ghid pentru managementul proiectelor. Cum gestionãm correct proiectele pentru a obþine
bbeneficii durabile, 2016.
Paul Roberts, Ghid pentru managementul proiectelor. Cum gestionãm correct proiectele pentru a obþine
bbeneficii durabile, 2016.
Raluca Buturoiu, Noua erã a vechilor media. O analizã experimentalã a efectelor produse de cadrajele
media, 2016.
Sylvie Alemanno, Camelia Beciu, Denisa-Adriana Oprea, Communications publiques et organisationnelles : intersections des saviors, 2016.
Thomas J. Christensen, China ca provocare. Cum pot fi modelate alegerile unei puteri în ascensiune, 2016.
Tony Harcup, Jurnalism. Principii ºi practici, 2016.
Tony Harcup, Jurnalism. Principii ºi practici, 2016.
George Soros în dialog cu Gregor Peter Schmitz, Tragedia Uniunii Europene. Dezintegrare sau renaºtere?, 2015.
Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derluguian, Craig Calhoun, Are
capitalismul un viitor?, 2015.
Ion Chiciudean, Monica Bîrã, The Europe we voted for: National and European topics of the 2014 election for the European Parliament, 2015.
Joseph S. Nye, Jr, S-a sfârºit oare secolul american?, 2015.
Manuel Castells, Comunicare ºi putere, 2015.
The Economist, Lumea în cifre, 2015.
Wally Olins, Brand New. Viitorul chip al brandurilor, 2015.
Alina Duduciuc, Loredana Ivan, Septimiu Chelcea, Psihologie socialã. Studiul interacþiunilor
umane, 2013.
Paul Dobrescu, Lumea cu douã viteze. Puterile emergente ºi þãrile dezvoltate, 2013.
Paul Dobrescu, Un deceniu cât un secol. Secolul lumii emergente, 2013.
Dan Berindei, Românii între trecut ºi viitor, 2012.
Dominique Wolton, Despre comunicare, 2012.
Dominique Wolton, Internetul. O teorie criticã a noilor media, 2012.
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Ioan Hudiþã, Jurnal politic (3 august – 31 decembrie 1945), 2012.
Jürgen Habermas, Despre Constituþia Europei. Un eseu, 2012.
Loredana Radu, Criza economicã în Uniunea Europeanã. O perspectivã comunicaþionalã, 2012.
Mircea Maliþa, Biobibliografie, 2012.
Rusell Duncan, Joseph Goddard, America astãzi, 2012.
Alina Bârgãoanu, Examenul Schengen. În cãutarea sferei publice europene, 2011.
Dumitru Iacob, Diana-Maria Cismaru, Remus Pricopie, Relaþiile publice. Coeziune ºi eficienþã
prin comunicare, ediþia a 3-a, 2011.
Ioan Hudiþã, Jurnal politic (7 martie – 2 august 1945), 2011.
Ion Chiciudean, George David, Managementul comunicãrii în situaþii de crizã, 2011.
Nicoleta Corbu, Mãdãlina Boþan, Telepreºedinþii. Radiografia unei campanii electorale, 2011.
Remus Pricopie, Valeriu Frunzaru, Nicoleta Corbu, Loredana Ivan, Alina Bârgãoanu, Acces ºi
echitate în învãþãmântul superior din România. Dialog cu elevii ºi studenþii, 2011.
Vasile Bãncilã, Nae Ionescu. Un cavaler prestant al spiritului, 2011.
Constantin Hlihor, Ecaterina Hlihor, Comunicarea în conflictele internaþionale (Secolul XX ºi începutul secolului XXI), 2010.
Dumitru Iacob, Diana-Maria Cismaru, Organizaþia inteligentã. Zece teme de managementul organizaþiilor, ediþia a 2-a, 2010.
Ioan Hudiþã, Jurnal politic (1 februarie 1943 – 31 decembrie 1943), 2010.
Remus Pricopie, Participarea publicã. Comunicare pentru dezvoltare durabilã, 2010.
Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M. Broom, Relaþii publice eficiente, ediþia a 9-a, 2010.
Spiru C. Haret, Opere complete (Vol. IX, Polemice ºi politice, 1911–1912), 2010.
Spiru C. Haret, Opere complete (Vol. VII, Polemice ºi politice, 1887–1900), 2010.
Spiru C. Haret, Opere complete (Vol. VIII, Polemice ºi politice, 1905–1907), 2010.
Spiru C. Haret, Opere complete (Vol. X, Operele ºtiinþifice, 1878–1912), 2010.
Spiru C. Haret, Opere complete (Vol. XI, Scrisori), 2010.
Spiru C. Haret, Opere complete (Vol. XII, Bibliografie ºi Index), 2010.
Wally Olins, Noul ghid de identitate Wolff Olins, ediþia a 2-a, 2010.
Camelia Beciu, Ioan Drãgan, Dana Popescu-Jourdy, Odile Riondet, Cultures et communication.
Regards croisés sur les pratiques, 2009.
Dan Berindei, În mijlocul cetãþii, 2009.
Dan Petre, Mihaela Nicola, Introducere în publicitate, ediþia a 2-a, 2009.
Elisabeth Noelle-Neumann, Spirala tãcerii. Opinia publicã – înveliºul nostru social, 2009.
Ioan Hudiþã, Jurnal politic (1 martie 1942 – 31 ianuarie 1943), 2009.
Ion Hangiu, Presa româneascã de la începuturi pînã în prezent. Dicþionar cronologic 1790–2007 (Vol.
IV, 1989–2007), 2009.
Ion Hangiu, Presa româneascã de la începuturi pînã în prezent. Dicþionar cronologic 1790–2007 (Vol.
III, 1945–1989), 2009.
Ion Hangiu, Presa româneascã de la începuturi pînã în prezent. Dicþionar cronologic 1790–2007 (Vol.
II, 1917–1944), 2009.
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ANEXA 7
Formular de înscriere la disertaþie
sesiunea ..........................
Subsemnatul(a), ............................................................................................................................
student(ã) la Facultatea de Comunicare ºi Relaþii Publice, anul absolvirii ..................., studii
postuniversitare, respectiv studii universitare de masterat la masteratul ..................................
....................................................................................................... vã rog a-mi aproba înscrierea
la sesiunea de susþinere a disertaþiei din luna .................................., anul ................, cu tema:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
pentru care propun urmãtorul plan:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Date de contact:
telefon ............................................................
adresã de e-mail .............................................
Data: .....................................

Semnãtura studentului: ............................................

Numele cadrului didactic îndrumãtor:
..................................................................................
Semnãtura cadrului didactic îndrumãtor:
..................................................................................
Domnului Decan al Facultãþii de Comunicare ºi Relaþii Publice
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ANEXA 8
Contacte
BUCUREªTI
Adresa:
Secretariat IFR

adrese e-mail:
telefon:
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Bd. Expoziþiei, nr. 30A
MCRP, MRU – madalina.ion@comunicare.ro
MCA, MP – diana.ceusan@comunicare.ro
0372.249.769
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