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1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium, Oradea 

1.2 Facultatea Facultatea de Litere și Arte 

1.3 Departamentul Departamentul de Limbă și Literatură 

1.4 Domeniul de studii Limbă și Literatură 

1.5 Ciclul de studii licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Limba și Literatura Engleză / Licențiat în filologie 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei PR și organizare de evenimente 

2.2 Titularul activităţii de curs Dr. Borbely Iuliana 

2.3 Titularul activităţii de seminar Antal János 
2.4 Anul de studiu III 

2.5 Semestrul 5 

2.6 Tipul de evaluare Verificare pe parcurs 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină opțională 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care 3.2curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 19 

Tutoriat - 

Examinări - 

Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore pesemestru  75 

3.9 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

  
4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

  
5.1 de desfăşurare a cursului Inscrierea a cel putin 10 studenti la curs 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  

1Cf.M.Of.alRomâniei, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011 



6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

C2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală în limba modernă 

C2.2. Interpretarea relației dintre mesajul oral sau scris și contextul său, explicarea 

tehnicilor argumentative și de construcție a mesajului. 

C2.5. Organizarea unor dezbateri, construirea unui studiu de caz și argumentarea 

structurii acestuia. 

C3. Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar și a culturii 

populare (protocol, PR, diplomație) 

C3.3. Relaționarea textelor și contextelor diverse, operarea cu tehnicile de analiză 

textuală. Abordarea din diverse perspective interpretative a unui text literar precum și 

aplicarea conceptelor și metodelor etnologiei și antropologiei culturale în investigarea 

fenomenelor de cultură populară. 

 Competenţe 
transversale 

CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbi și literaturii în deplină concordanţă 

cu etica profesională 

CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice. 

CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor 

de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la 

programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate)  
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Familiarizarea studenţilor cu procesul organizatoric ai evenimentelor 

publice, inclusiv relațiile cu mass media 

 Dobândirea unor cunoştinţe fundamentale de PR, protocol 

internațional, etichetă; 

 Familiarizarea studenţilor cu conceptele de bază ale diverselor 

discursuri teoretice, surprinderea modului de a construi/reacţiona al 

acestor tipuri de discurs 

 Dezvoltarea gândirii critice asupra domeniului studiat 

 Cuprinderea într-o structură unitară și coerentă a principalelor norme 

de protocol și comportament în diferite situații socio-culturale.  

 
7.2 Obiectivele specifice  Însușirea ablilității de a crea campanii PR 

 Însușirea abilității de a combina elmentele teoretice învățate cu 

practica  

 Cunoașterea principalelor reguli de protocol de comunicare, conduită 

și comportament 

 Dezvoltarea abilităţilor de comunicare diplomatică  

 Familiarizarea cu mediul de protocol 

 Utilizarea tehnicilor de PR  

 Capacitatea de a realiza portofoliu de organizare a unui eveniment  

 Înţelegerea diferitelor culturi şi a modului în care cultura naţională  

influenţează procesul de negociere 

 Dezvoltarea sensibilităţii interculturale 

 Exersarea comunicării orale şi în scris, cu respectarea regulilor de 

etichetă și protocol 

  

8. Conţinuturi 

8.1 Curs  Metode de predare Observaţii 



1. Introduction. Glossary of PR 

 

Prelegere interactivă, 

dezbatere, analiză 

 

1 oră 

2.  The role and function of Public Relations 

Prelegere interactivă, dezbatere, 

analiză 

1 oră 

3.  PR specialists Prelegere interactivă, dezbatere, 

analiză 

1 oră 

4. Strategic public relations; PR campaigns 

 

Prelegere interactivă, dezbatere, 

analiză 

1 oră 

5. Writing in public relations 
Prelegere interactivă, dezbatere, 

analiză 

1 oră 

6. PR and media relations  
Prelegere interactivă, dezbatere, 

analiză 

1 oră 

7. Press releases 
Prelegere interactivă, dezbatere, 

analiză 

1 oră 

8. Press interviews 

 

Prelegere interactivă, dezbatere, 

analiză 

1 oră 

9. Corporate public relations tools 

 

Prelegere interactivă, dezbatere, 

analiză 

1 oră 

10. Political public relations tools 

 

Prelegere interactivă, dezbatere, 

analiză 

1 oră 

11. Facebook and  PR 

 

 

Prelegere interactivă, dezbatere, 

analiză 

1 oră 

12. How to organize a public event? 
Prelegere interactivă, dezbatere, 

analiză 

1 oră 

13. Public events’ PR  Prelegere interactivă, dezbatere, 

analiză 

1 oră 

14. Reflections, review 

 

Prelegere interactivă, dezbatere, 

analiză 

1 oră 

8.2.Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Orientation. Glossary on PR 

 

dezbatere, analiză,  1 oră 

2. Public relations and related activities 
dezbatere, analiză, prezentare 1 oră 

3.  PR specialists dezbatere, analiză, prezentare 1 oră 

4. Strategic public relations; PR campaigns 

 

dezbatere, analiză, prezentare 1 oră 

5. Writing in public relations dezbatere, analiză, prezentare 1 oră 

6. PR and media relations  dezbatere, analiză, prezentare 1 oră 

7. Press releases dezbatere, analiză, prezentare 1 oră 

8. Press interviews 

 

dezbatere, analiză, prezentare 1 oră 



9. Corporate public relations tools 

 

dezbatere, analiză, prezentare 1 oră 

10. Political public relations tools 

 

dezbatere, analiză, prezentare 1 oră 

11. Facebook and  PR 

 

 

dezbatere, analiză, prezentare 1 oră 

12. How to organize a public event? 
dezbatere, analiză, muncă în 

echipă 

1 oră 

13. Public events’ PR  dezbatere, analiză, prezentare 1 oră 

14. Reflections, review 

 

dezbatere, analiză 1 oră 

 
 

Bibliografie 
 

 Conan, Cristina. Relații publice și mass media. Iași: Polirom, 2004 

 Dagenais, Bernard. Campania de relații publice. Iași: Polirom, 2003 

 Marconi Joe. Ghid de relații publice. Iași: Polirom, 2007 

 Newson, Doug. Redactarea materialelor de PR. Iași: Polirom, 2004 

 Șerb, Stancu. Realții publice și comunicare. București: Teora, 2001. 

 „Event planning handbook”, poate fi descãrcat de aici: 

http://www.yesweb.org/docs/YCN/handbook.pdf  , paginile 5-30 (pentru proiectului „Organizarea 

unui eveniment real”) 

 Event management plan checklist and guide, se poate descãrca aici: 

http://www.gdc.wa.gov.au/uploads/files/Event%20Management%20Plan%20-

%20GDC%20Toolkit.pdf   (pentru proiectului „Organizarea unui eveniment real”) 

 „5 ways internal magazines can build employee engagement”, poate fi descãrcat de aici: 

http://www.tribeinc.com/pdfs/TRB-088%20BPinternalmagazines_v1.pdf  

 Brightley-Hodges Associates Marketing & Creative Consultant, “Let’s talk: Internal magazines”, 

http://www.brightleyhodges.com/wpcontent/themes/bha/downloads/BHA_LetsTalk_Internal_mag

.pdf  

 Judy Allen (2009), ”Event planning, the ultimate guide”, http://guidebook.com/mobile-

guides/professional-event-planning-guide-download-free-ebook/  

 „Event planning Guide”, disponibil la  

https://www.outreach.com/Events/Media/OE_EventPlanningGuide.pdf 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se practică în alte centre universitare din țară și din 

străinătate. 

 
 

10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs capacitatea de a utiliza 

concepte jurnalistice 

corect 

- cunoașterea 

principalilor factori de 

Prezentare proiecte 

 

50% 
 

10.5 Seminar - verificare pe parcurs 

 

     Prezentări  

50% 

http://www.yesweb.org/docs/YCN/handbook.pdf
http://www.gdc.wa.gov.au/uploads/files/Event%20Management%20Plan%20-%20GDC%20Toolkit.pdf
http://www.gdc.wa.gov.au/uploads/files/Event%20Management%20Plan%20-%20GDC%20Toolkit.pdf
http://www.tribeinc.com/pdfs/TRB-088%20BPinternalmagazines_v1.pdf
http://www.brightleyhodges.com/wpcontent/themes/bha/downloads/BHA_LetsTalk_Internal_mag.pdf
http://www.brightleyhodges.com/wpcontent/themes/bha/downloads/BHA_LetsTalk_Internal_mag.pdf
http://guidebook.com/mobile-guides/professional-event-planning-guide-download-free-ebook/
http://guidebook.com/mobile-guides/professional-event-planning-guide-download-free-ebook/
https://www.outreach.com/Events/Media/OE_EventPlanningGuide.pdf


dezvoltare din presa 

anglo-americană 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoașterea elementelor fundamentale de teorie, prezentarea curentelor/conceptelor majore, folosirea 

adecvată a terminologiei, aplicarea cunoștințelor teoretice pe parcursul analizelor literare/culturale. 

Elaborarea unui proiect (campanie PR) pe o temă anume, și organizarea unui eveniment social/cultural 

ținând cont de strategiile PR și elementele de protocol însușite de-a lungul cursului.  

Elaborarea unui discurs oral/scris complex, bogat lexical și sintactic, articulat precis din punct de vedere 

logic pe o temă dată.  

Participarea la min. 70% din numărul total de cursuri. Nerespectarea prezenței minime obligatorii se 

sancționează cu diminuarea notei finale cu 1 punct/absență pentru fiecare absență nemotivată peste 

limita admisă.. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
 
26.09.2018 

Dr. Borbely Iuliana               Antal Janos      

 
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

01.10.2017  dr. Bökös Borbála 

 


