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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studiu / calificarea

Universitatea din Piteşti
Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie
Psihologie, Ştiinţe ale Comunicării şi Asistenţă Socială
Ştiinţe ale comunicării
Master
Comunicare organizațională

2.1
2.2
2.3
2.4

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar / laborator
Anul de studii
I 2.5 Semestrul II

Comunicare în condiții de conflict și criză
lect. univ. dr. Florin Stoica
lect. univ. dr. Florin Stoica
2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei

3.1
Număr de ore pe saptămână
2
3.2
din care curs
1
3.3
3.4
Total ore din planul de înv.
28
3.5
din care curs
14
3.6
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi .....
3.7
Total ore studiu individual
147
3.8
Total ore pe semestru
175
3.9
Număr de credite
7

4.1
4.2

3. Precondiţii (acolo unde este cazul)
De curriculum
De competenţe
-

5.1
5.2

4. Condiţii (acolo unde este cazul)
De desfăşurare a cursului
dotarea sălii cu videoproiector
De desfăşurare a laboratorului dotarea sălii cu videoproiector

1
14
ore
40
20
30
10
7
40

5. Competenţe specifice vizate
C1. Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor
comunicării
C2. Operarea cu concepte fundamentale și de specialitate în domeniul managementului comunicării în
organizații
C3. Utilizarea tehnologiilor avansate de informare şi comunicare
C4. Managementul comunicării în diferite contexte profesionale
C5. Operarea cu concepte fundamentale și de specialitate în domeniul comunicării și dezvoltării
organizaționale

transversale

Competenţe
profesionale
Competenţe
transversale

S/L/P
S/L/P

O

CT1. Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea independentă
sau în grup a unor sarcini / obiective complexe de la locul de muncă
CT2. Planificarea şi organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau al unei organizaţii, în condiţii de
conştientizare a responsabilităţii pentru rezultatele profesionale
6.

Obiectivele disciplinei
Cursul îşi propune să-i familiarizeze pe masteranzi cu situaţiile de criză ce pot apărea într-o
organizaţie şi cu modalităţile de acţiune comunicaţionlă ce pot fi folosite pentru a diminua
la minimum efectele negative ale situaţiei de criză asupra imaginii în ansamblu a
7.1 Obiectivul general al
organizaţiei.
disciplinei
Seminarul va avea obiectivul de a simula situaţii de criză şi modalităţi de
răspuns/intervenţie ale echipei de comunicare din cadrul organizaţiei.

A. Obiective cognitive
Să identifice condiţiile de apariţie şi de dezvoltare a unei situaţii de criză.
Să-şi însuşească şi să utilizeze adecvat noţiuni şi concepte legate de specificul fiecărui
tip de criză, etapele unei crize, efecte.
Să-şi însuşească şi să utilizeze adecvat noţiuni şi concepte ale domeniului relaţii
publice (birou de presă/departament de comunicare, conferinţă de presă, comunicat de
presă, etc.)
7.2 Obiectivele specifice

Să-şi însuşească şi să utilizeze adecvat noţiuni şi concepte legate de redactarea unui
text jurnalistic (comunicat de presă).
B. Obiective procedurale
1. Expunerea, explicaţia, demonstraţia,
autoevaluarea, interevaluarea;

exerciţiul,

activitatea

independentă,

2. Brainstormingul, problematizarea, analogia, comparaţia;
3. Activitate individuală, frontală, pe grupe.
C. Obiective atitudinale

1.
1.

Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învăţare;

Conţinuturi

8.1. Curs
1

Situaţia de conflict şi criză. Modalităţi de manifestare

2

Tipologia situaţiilor de conflict şi criză
Efectele unei situaţii de conflict şi criză

3
4
5
6
7

Nr.
ore
2
2

Metode de
predare

Observaţii
Resurse folosite

prelegerea
dezbaterea

scurte prezentări în
power-point pentru
stimularea
exerciţiului reflectiv

2

Contracararea situațiilor de criză prin tehnici și mijloace aparținând
relațiilor publice

2

Comunicatul de presă – mijloc esenţial de comunicare în
situațiile de criză
Conferinţa de presă – element cheie în politica de
comunicare în situațiile de criză
Comunicarea organizaţională în condiţii de criză. Realități și
perspective

2
2
2
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9. Jouve, M., (2005) – Comunicarea. Publicitate şi relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi
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M.

–

Comunicare
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lucrare

accesibilă

online

la

adresa

http://www.scribd.com/doc/6907122/Comunicare-ORGANIZATIONALA-MMinulescu
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de criză, Editura M.A.I., București, 2006
Nr.
Metode de
Observaţii
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă
ore
predare
Resurse folosite
1
Identitatea organizației – protejare și potențare
2
2
Apariția și dezvoltarea unei crize
2
referatul;
2
Comunicarea în condiţii de criză prin comunicatul și
3
analiza de conţinut a
dezbaterea
conferința de presă
produselor media;
2
4
Rolul şedinţei în gestionarea şedinţelor de criză
argumentarea
5
Tipuri de crize
4
Tipuri de riscuri
2
6
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–

Comunicare

organizaţională,

lucrare
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online

la
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Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului
corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi teoriilor pedagogice însuşite la nivelul disciplinei – vor
satisface aşteptările reprezentanţilor comunităţii;
competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările
reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor.
2.

•

•

3.

Evaluare

Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Dobandirea
cunostintele specifice
comunicării în condiții de conflict și

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota finală
50%

10.5 Seminar /
Laborator /
Tema de casă

10.6 Standard minim
de performanţă

criză
Implicarea in activitatile de seminar si
indeplinirea sarcinilor prevazute pentru Verificare orală
20%
fiecare seminar
Verificarea modalităţilor de aplicare
concretă în activitatea de comunicare
Evaluare periodică
10%
organizațională
a
cunoştinţelor
dobândite
Analizarea şi interpretarea unor situaţii
concrete din comunicarea în condiții de Evaluarea proiectului
20%
conflict și criză
Comunicarea unor informaţii utilizând corect limbajul ştiinţific de specialitate.
Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei şi explicarea interdependenţelor dintre ele.
Aplicarea achiziţiilor în oferirea unor exemplificări, în realizarea de analize.

Data completării
30.09.2018

Titular de curs,
lect. univ. dr. FLORIN STOICA

Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament,
30.09.2018
(prestator)
Conf.univ.dr. Manuela Ciucurel

Titular de seminar / laborator,
lect. univ. dr. FLORIN STOICA
Director de departament,
(beneficiar),
.....

