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Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Comunicare şi relaţii publice în afaceri 
 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Disciplina Conţinutul disciplinei (descriere sumară) Nr. 
ore 

Curs Seminar 
Lucrări 
practice 

Forma de 
evaluare 

Credite 

Marketing şi comunicare 

in firma 

Inţelegerea rolului marketingului la nivelul 

managementului unui companii, precum si 

realizarea practica a acestuia la nivel intern si 

extern printr-o comunicare adecvata. 

20 12 8 - C 4 

Branding si Event 

planing 

De la materiale de prezentare, pana la rapoarte 

anuale si cataloage, toate inseamna si 

comunicarea unui brand. Este vital pentru 

dezvoltarea afacerii, ca acest lucru sa se faca 

28 12 4 12 E 5 



urmand cateva principii fundamentale ale 

brandingului.De asemenea, procesul de planificare 

a unui eveniment, poate fi calea catre succesul 

unui afaceri daca este realizat perfect din punct de 

vedere teoretic. 

Mixul comunicatinal: 

publicitatea 

Indispensabil atat pentru afaceri, cat si pentru 

comunicare,conceptul de publicitate va fi discutat 

atat din perspectiva valentelor economice (costuri 

si scopuri) cat si pentru efectul concret asupra 

afacerii in sine.  

28 12 4 12 E 5 

Comunicarea de criza in 

afaceri  

Prezente mai devreme sau mai tarziu, crizele, 

interioare, in cadrul unei afaceri sau exclusiv 

provenite din exterior, pot fi prevezute sau tratate 

in momenul aparitiei lor, printr-o comunicare 

adecvata. 

20 12 8  C 4 

Web-design Indispensabil pentru dezvoltarea unei afaceri de 

secol XXI, web-design-ul va oferi cunostintele 

care vor face diferenta intre expertii in 

comunicare de afaceri. Disciplina se va aprofunda 

atat prin teorie cat si prin studii practice, de 

creatie. 

20 12 4 12 E 5 

Examen de certificare a 

competenţelor 

profesionale 

 

- - - 6 E 10 

Total   118 60 28 42  33 
 

Calificare universitară/standard ocupaţional: Comunicare şi relaţii publice 

Ocupaţii posibile conform COR: 

Organizator protocol - 241909; Organizator târguri şi expoziţii - 241911; Prezentator expoziţii - 241912; Asistent director/responsabil de funcţiune 

(studii sup.) - 241924; Specialist în relaţii publice - 244701; Mediator - 244702; Brand manager - 244707; Tehnoredactor - 245121; 

 



Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: 

Specialist în organizarea şi promovarea evenimentelor; Specialist în informare publică; Negociator; Conducător intreprindere mică patron (girant) 

în comunicare şi relaţii publice; Consilier şi consultant în comunicare şi relaţii publice; Consultant media, consultant branding; Referent de 

specialitate în comunicare şi relaţii publice; Specialist comunicare internă, specialist în comunicare organizaţională, specialist în comunicare 

instituţională. 

 

Competenţe dobândite:  

Competenţe profesionale: 

C1.2 Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor de specialitate din domeniu 

C1.3 Aplicarea principiilor deontologice şi a normelor etice care stau la baza organizării şi funcţionării activităţilor specifice domeniului 

de specialitate, descrierea modului de organizare a profesiei şi a valorilor acesteia 

C2.3 Utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea şi comunicarea profesionalizată a diverselor produse de informare, cu respectarea 

dreptului publicului de a fi informat correct 

C3.3 Utilizarea unor metode de cercetare pentru definirea problemelor de interes public şi rezolvarea acestora prin modele de planificare 

specific 

C4.5 Elaborarea documentaţiei pentru prezentarea unui produs RP 

Competenţe transversale: 

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 
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