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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii
Cursul de Relaţii Publice (licenţa, 3 ani) constituie disciplina care va familiariza studenţii cu conceptelecheie fundamentale pentru analiza, înţelegerea contextului de activitate şi formarea unor deprinderi referitoare la
elementele de bază ale Relaţiilor Publice.
Disciplina are ca obiective studiul aspectelor generale ale Relațiilor Publice și a domeniilor conexe
(reclama, publicitate, marketing, propaganda etc.), studiul noțiunilor generale privind strategii, metode și tehnici
de comunicare în procesul de Relații Publice, a generalităților privind managementul strategic al Relațiilor Publice,
cat și a specificului Relațiilor Publice în contextul conflictelor militare.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe generale:
- definirea conceptelor de bază şi elementelor - cheie în procesul studierii Relaţiilor Publice.
capacitatea de analiză şi sinteză a teoriilor cu referire la Relaţiile Publice
cunoasterea diferenţei dintre Relaţiile Publice ca domeniu si relaţiile cu publicul;
operaţionalizarea cunostinţelor de specialitate în comunicare şi Relaţii Publice;
utilizarea în comunicarea profesională scrisă si verbală din cadrul organizaţiei militare a limbajului
specific relaţiilor publice.
- capacitatea de a lucra atât independent, cât şi în echipă, în funcţie de cerinţele activităţii profesionale.
- capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la elaborarea şi prezentarea unui interviu cu reprezentanţii massmedia.
Competenţe specifice:
- acumularea cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a noţiunilor din domeniul Relaţiilor Publice.
- manifestarea interesului faţă de domeniul Relaţiilor Publice ca stiinţă;
- identificarea activităţii de relaţii publice pe timpul conflictelor militare sau al acţiunilor militare de
menţinere şi asigurare a păcii.
- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei, care va permite
viitorului specialist să aplice unele instrumente de Relaţii Publice în interiorul si în exteriorul unei
organizaţii.
- utilizarea cunoştinţelor obţinute în proiectarea instrumentelor de evaluare specifice acţiunilor Relaţiilor
Publice.
Finalităţi de studii ale cursului
La nivel de aplicare:
 să poată concepe şi implementa în practică o campanie de relaţii publice în administraţia publică;
 să poată oferi şi primi corect feedback în comunicarea internă şi externă;
 să poată asigura un dialog eficient cu reprezentantii mass-media, organizaţiile neguvernamentale, agenţii
economici, alte organe ale puterii de stat şi cu cetăţenii de rând;
 să desfășoare în activitatea de comunicare publică o conduită care să corespundă principiilor etice şi
deontologice unanim recunoscute;
 să comunice corect în mediul internaţional;
 să înainteze propuneri în vederea perfecţionării serviciului de relaţii publice la nivel central şi local.
-

 să cunoască actele juridice care reglementează transparența decizională și accesul liber la informație;
 să aplice unele instrumente de Relaţii Publice în interiorul si în exteriorul unei organizaţii.

La nivel de integrare studenţii vor:
La nivel de integrare:
 să stabilească locul şi rolul relaţiilor publice şi comunicării în procesul de administrare;
 să stabilească corelaţia funcţională dintre relaţii publice şi alte activităţi de comunicare publică;
 să înţeleagă locul şi rolul relaţiilor publice şi comunicării în promovarea imaginii organului de
administraţie publică;
 să elaboreze proiecte de cercetare în domeniul relaţiilor publice şi comunicării.
 să promoveze un sistem de valori bazat pe etică în Relaţiile Publice.

1. Teme de bază: . Conceptul şi evoluţia relaţiilor publice. Obiectivele activităţii de relaţii publice. Relaţiile
publice interne şi externe. Funcţiile relaţiilor publice şi factorii influienţi asupra dezvoltării. Conceptul de
comunicare. Natura comunicării în activitatea de relaţii publice. Efectele comunicării în activitatea de relaţii
publice. Claritatea mesajului. Organizarea şi comunicarea mesajului. Complexitatea procesului de comunicare.
Forme și niveluri de comunicare într-o organizaţie militară. Esenţa şi conţinutul comunicării interne.Strategii
şi instrumente de comunicare internă. Posibilităţi de îmbunătăţire a comunicării interne la diverse niveluri.
Relaţiile cu presa. Tehnici de comunicare cu presa: caracteristici generale.Comunicatul de presă.Conferinţa de
presă. Instituţia purtătorului de cuvânt în organizaţie. Departamentul de Relații Publice: noțiuni generale, roluri
și sarcini.Esenţa şi conţinutul transparenţei administrative. Relația AP – cetățean. Asigurarea dreptului de acces
la informație. Limitarea transparenţei în cazurile prevăzute de lege. Esența și obiectivele unei campanii de
relații publice . Criterii de tipologizare a campaniilor de relații publice. Etapele planului campaniei de relații
publice.Definitii ale conceptului de criză. Tipologia crizelor. Managementul crizelor.
S Strategii ale comunicării de criză. Relațiile publice în domeniul militar: noțiuni generale. Imaginea mediatică a
conflictului militar și rolul relațiilor publice. Etica profesională. Noţiuni generale.Norme deontologice
fundamentale în activitatea de comunicare în AP.

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii.
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, analiza situaţiilor, dezbateri, referate. Nota finală se
constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente și calităţii lucrului individual al studentului pe parcursul
semestrului (60 %).
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