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Comunicare politică și guvernamentală, anul universitar 2018/2019 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 

1.2 Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie şi Ştiinţe ale Comunicării 

1.4 Domeniul de studii Ştiinţe ale comunicării 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studiu / calificarea Zi/Comunicare organizaţională 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Comunicare politică și guvernamentală 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Alexandru Mărchidan 

2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect. univ. dr. Alexandru Mărchidan 

2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 3 3.2 din care curs 1 3.3 S / L / P 2 

3.4 Total ore din planul de înv. 42 3.5 din care curs 14 3.6 S / L / P 28 

Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 40 

Tutorat       19 

Examinări 2 

Alte activităţi .....  2 

3.7 Total ore studiu individual 133 

3.8 Total ore pe semestru 175 

3.9 Număr de credite 7 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Elemente de sociologie, comunicare (studiate la facultate) 

4.2 De competenţe Capacități de analiză, sinteză, gândire divergentă 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului dotare a sălii de curs cu tablă 

5.2 De desfăşurare a laboratorului dotare a sălii de curs cu tablă 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C1 Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştintelor de specialitate din domeniul ştiinţelor 

comunicării 
C2 Identificarea şi utilizarea elementelor specifice de deontologie şi de responsabilitate socială a jurnalistului 
C3 Producţia unui conţinut jurnalistic (text, video, audio şi foto) pentru toate tipurile de media 
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CT1 Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale 
uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora 
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară, cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice 
CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi a adaptării la cerinţele pieţei muncii  

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1.  Obiectivul general al 
disciplinei 

Înțelegerea conceptelor și problemelor privind comunicarea politică și 
guvernamentală, specificul acestui tip de comunicare; dezvoltarea abilității de a 
aplica aceste cunoștințe în contexte reale de comunicare. 
 

7.2.  Obiectivele specifice A. Obiective cognitive 
▪ Cunoaşterea principalelor concepte din domeniul comunicării politice și 

guvernamentale 
▪ Înţelegerea rolului comunicării politice și guvernamentale pentru societate și 

pentru individ 
B. Obiective procedurale 

▪ Disocierea tipurilor de comunicare și înțelegerea relevanței fiecărui tip pentru 
comunicarea politică și guvernamentală 

▪ Analizarea temelor, problemelor și metodelor referitoare la comunicarea politică 
și guvernamentală 

▪ Explicarea rolului comunicării politice și guvernamentale pentru construirea 
societății 



▪ Înțelegerea riscurilor pe care le presupune ignoranța privind scopul și mijloacele 
comunicării politice și guvernamentale 

▪ Dezvoltarea abilităţii de a utiliza eficient cunoștințele dobândite 
C. Obiective atitudinale 

▪ Studenţii îşi vor putea forma şi clarifica propriile opinii şi opţiuni referitor la rolul şi 
importanţa comunicării politice și guvernamentale la nivel personal și social 

▪ Dezvoltarea spiritului critic şi argumentativ 
▪ Dezvoltarea unei atitudini responsabile privind interpretarea și 

transmiterea/promovarea mesajelor politice 

 
 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Conceptul de comunicare politică 1 

 

 

2 Comunicărea politică - acţiune colectivă compusă 1 

3 
 

Definirea codului politic şi identificarea principalelor tipuri de  
mesaje politice 

1 

4 
5 

Condiţii de eficacitate ale comunicării politice 
 

1 

6 
7 

Valori ale comunicării politice: eficacitatea, eficienţa, politeţea şi  
moralitatea 

1 

8 Partidele politice 1 

9 Instituţiile şi autorităţile publice 1 

10 
Compartimentele birocratice, grupurile de presiune, mass media  
şi cetăţenii consideraţi în mod individual 

1 

11 Discursul politic 1 

12 Sloganul politic; Afişul politic; Reclama politică 1 

13 Comunicatul de presă, interviul, conferinţa de presă 1 

14 Elemente de protocol și etichetă 1 

 

 
8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă 

Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Politica în sens larg și în sens restrâns. Specificul comunicării 
politice și guvernamentale 

 
2 

prezentări 
referate, 
dezbatere pe 
baza unor 
teme, exerciții 
de reflecție, 
studiul de caz, 
explicaţie, 

problematizare, 
lucrul în grup pe 
documente de 
referinţă, 
problematizare 

 

 
 

Fișă de lucru, 
dicţionare, 

retroproiector 

2 Politică, democrație și mass-media. Comunicatorii politici – între 
propriile interese, interesele alegătorilor, grupuri de interes și 
grupuri de presiune 

 
2 

3 Obiectivele comunicării politice și rolul presei în acest sens  
2 

4 Relațiile publice – definiție, caracteristici, tipuri.   
2 

5 Comunicarea politică internațională 2 

6 Comunicarea politică – mai mult retorică decât argumentare. 
Tehnicile de convingere devin tehnici de manipulare atunci când 
adevărul este scos din ecuație 

2 

7 Comunicarea politică și etica – o întâlnire mai degrabă teoretică? 2 

8 Partidele politice 2 

9 Instituţiile şi autorităţile publice 2 

10 Sloganul politic; Afişul politic; Reclama politică 2 

11 Comunicatul de presă, interviul, conferinţa de presă 2 

12 Elemente de protocol și etichetă 6 
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9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

• corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi teoriilor însuşite la nivelul disciplinei – vor satisface 
aşteptările reprezentanţilor comunității; 

• competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  aşteptările  
reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul învăţământului gimnazial şi liceal. 

Notă: Gradul de satisfacție al reprezentanților comunității academice și al angajatorilor față de competențele 
profesionale și transversale dobândite de către absolvenți vor fi dovedite prin schimburi de bune practici  

 
 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Curs 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 

Evaluare finală - examen 
 

50% 
 
 

10.5 Seminar  
 

- participarea activă la seminar; 
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 

- Expunerea liberă a studentului;  
- Chestionare orală sub formă de 
dialog; 
-Prezentarea orală a temei de 
casă; 
-Test de verificare în timpul 
semestrului. 

 
20% 
 
10% 
 
20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea unor informaţii utilizând corect limbajul de specialitate. 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază și a celor mai importante teme privind comunicarea 
politică și guvernamentală, fiind capabili să exemplifice. 
3. Aplicarea achiziţiilor în realizarea temei de casă.   
4. Nota 5 la evaluarea finală. 

 
 
Data completării   Titular de curs,              Titular de seminar / laborator, 
30 septembrie 2018      Lect. univ. dr. Alexandru Mărchidan               Lect univ. dr. Alexandru Mărchidan  
 
 
 
 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,                   Director de departament,    
___septembrie 2018               Conf. univ. dr. Manuela Ciucurel 
 
 
 
 
 


