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FISA DISCIPLINEI 

 

Denumirea disciplinei COMUNICARE POLITICĂ 
Codul 
disciplinei  

Anul de studiu I Semestrul II Tipul de evaluare finală (E / V / C) C 

Categoria formativă a disciplinei  DC 

Regimul disciplinei  Opţ. Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 42 
Total ore studiu 

individual 35 Total ore pe semestru 77 

Titularul disciplinei  Lect. dr. Lucian-Dumitru Dîrdală 

 

  

Facultatea DREPT 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 

planul de invatamant 

 

Catedra Colectiv C.R.P. 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

ŞTIINŢE SOCIALE ŞI POLITICE 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

COMUNICARE ŞI RELAŢII 

PUBLICE 

 
 

 
Total 

 
C 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii ------ 
 
 42 28 14   

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 2  8. Pregătire prezentări orale 2 

2. Studiu după manual, suport de curs   9. Pregătire examinare finală 8 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 10  10. Consultaţii  

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 5  11. Documentare pe teren  

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 3  12. Documentare pe INTERNET 5 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.   13. Alte activităţi …  

7. Pregătire lucrări de control   14. Alte activităţi …  

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 35 
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Tabla de materii 

1. Comunicarea politică – obiect şi metodă (2 ore) 
2. Comunicare politică şi comunicare publică: delimitări conceptuale (2 ore) 
3. Comunicarea politică şi competiţia pentru putere (2 ore). 
4. Comunicarea politică şi exerciţiul puterii (2 ore) 
5. Mass media şi democraţia (2 ore). 
6. Actori politici şi practici de comunicare în regimurile nedemocratice (2 ore). 
7. Ideologie şi manipulare în discursul totalitar (2 ore) 
8. Practici de comunicare ale partidelor şi liderilor, în regimurile democratice (2 ore) 
9. Tehnici de comunicare în campaniile electorale (2 ore). 
10. Tehnici de comunicare în procesul de guvernare (2 ore). 
11. Comunicarea politică în condiţii de criză (2 ore) 
12. Tehnici de comunicare ale actorilor nonguvernamentali (2 ore) 
13. Noile medii de comunicare – efecte asupra politicii contemporane (2 ore) 
14. Concluzii : comunicarea politică şi democraţia  
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Lista materialelor 

didactice necesare 

 
Suport video, conexiune la internet 
 

 
 

 
La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

50% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator - 

 
- testarea periodică prin lucrări de control  - 

- testarea continuă pe parcursul semestrului 25% 

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. 25% 

 
- alte activităţi (precizaţi)  - 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:  lucrare scrisă (descriptivă), examinare orală cu bilete. 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

 
• Înţelegerea conceptelor fundamentale 
• Exprimare coerentă  

 
 

 
• Însuşirea principalelor modalităţi de raţionare 

specifice disciplinei 
• Capacitate de aplicare creativă a teoriilor în 

analiza studiilor de caz  
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Data completării: 15.09.2011   Semnătura titularului: ____________________ 
 
 
 


