
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Relații internaționale și studii europene 

1.6. Calificarea Licențiat în relații internaționale și studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de Relații Internaționale și Studii 

Europene 

2.1. Denumirea disciplinei Introducere în teoria comunicării politice  
 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Conf. univ. dr. Toró Tibor 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar Drd. Varga Szilvia 

laborator  

proiect  

2.5. Anul de studiu II 2.6. Semestrul 3 2.7. Forma de 

verificare 

E 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DS 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBPK0011 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1. Număr de ore pe 

săptămână 

3 Din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar /   

    laborator/ 

     proiect/ 

     practică 

1 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

42 Din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

14 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 3 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Total ore studiu individual 33 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 6 

b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 

10 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

d) Tutoriat 3 

e) Examinări  4 

f) Alte activități:  - 

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022. 



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - Nu există 

4.2. de competențe - Se recomandă cunoașterea limbii engleze 

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 
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- Utilizarea fundamentelor și conceptelor teoriilor relațiilor internaționale în studiul proceselor 

europene și internaționale. Analizarea şi interpretarea proceselor politice europene şi 

internaţionale prin aplicarea unor principii, teorii și metode fundamentale din domeniul relațiilor 

internaționale. Aplicarea cunoștințelor teoretice la gestionarea politicilor publice în contextul 

guvernanței locale. 

- Cunoștințe în monitorizarea administrațiilor locale și forurilor decizionale.Capacitate de realizare 

a unor analize politice de specialitate precum și materiale profesionale, care pot servi ca și fundal 

pentru forurile decizionale politice și organizațiilor de reprezentare a intereselor. 
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 - Gestionarea informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context (receptarea, 

transmiterea, prelucrarea, stocarea informaţiilor în documente de profil), inclusiv prin utilizarea la 

nivel avansat a unei limbi de circulaţie internaţională şi la nivel mediu sau avansat a unei a doua 

limbi străine. Capacitate de prezentare a unor rapoarte de cercetare. 

- Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară corespunzătoare diverselor 

paliere ierarhice. Participarea la realizarea unui proiect în echipă cu asumarea de roluri specifice. 

Capacitatea de lucru cu termene limită. Abilități de comunicare si conversație. Capacitatea de a 

aborda persoane necunoscute și câștigarea încrederii lor, încât să facă o investiție prin intermediul 

fondurilor nerambursabile. 

- Identificarea nevoii de formare profesională şi realizarea unui plan de dezvoltare în acest sens, 

prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională (internet, 

baze de date, cursuri on-line, biblioteci, etc). 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Fond de timp 

alocat / 

Observații 

1. Curs introductiv. Prezentarea materialelor și a 

cerințelor  

Discuții libere  2 ore 

2. Ce este comunicarea politică și cercetarea acesteia  Prelegere, discuții  2 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului  Proiector 

 Prezența aduce o componentă la nota finală 

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

 Proiector 

 Prezența de min. 70% este obligatorie 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Cursul îşi propune prezentarea problematicii comunicării politice: rolul, 

instituţiile, importanţa. Sunt abordate, deopotrivă, problematici ca limbajul 

politic, structura spaţiului public. În cadrul cursului, se urmăreşte însuşirea 

unor cunoştinţe teoretice şi practice, cele din urmă referindu-se în special la 

abilităţi privind realizarea unor studii de caz, analize politice. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Abilitatea aplicării cunoștințelor de comunicarea politică privind participarea 

la viața politică. Dezvoltarea unor competențe pentru a oferi posibilitatea 

realizării unor proiecte de comunicare, posibilitatea implicării în campanii 

mediatice. Studenții participă la micro-proiecte de comunicare.  



3. Sfera publică  Prelegere, discuții 2 ore 

4. Opinia publică  Prelegere, discuții 2 ore 

5. Actorii comunicării politice. Relația dintre sistem 

politic, media, cetățeni  

Prelegere, discuții 2 ore 

6. Comunicare politică și media I. – Agenda setting  Prelegere, discuții 2 ore 

7. Comunicare politică și media II – Framing  Prelegere, discuții 2 ore 

8. Limba și comunicarea politică I. – Caracteristicile 

limbajului politic 

Prelegere, discuții 2 ore 

9. Limba și comunicarea politică II. – Realitatea 

simbolică a politicii  

Prelegere, discuții 2 ore 

10. Limba și comunicarea politică III. – Discurs, 

putere, identitate  

Prelegere, discuții 2 ore 

11. Comunicarea politică în filme  Vizionare film, discuții libere 2 ore 

12. Campania electorală  Prelegere, discuții 2 ore 

13. Posibilități în cercetarea comunicării politice  Prelegere, discuții 2 ore 

14. Recapitulare  Prelegere, discuții 2 ore 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie 

Mazzoleni, Gianpietro: Politikai kommunikáció. Osiris, Budapest, 2006.  

McNair, Brian: Introducere în comunicarea politică, Ed. Polirom, Iaşi, 2007.  

Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe, Harmat, Budapest, 2001. 

 

Bibliografie facultativă 

Griffin, Em: A first look at communication theory (9th edition), McGraw-Hill., 2014. 

Kaid, Lynda Lee: Handbook of Political Communication Research. Routledge, 2004. 

Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Budapest, Gondolat, 1971. 

Szabó Márton – Kiss Balázs – Boda Zsolt (szerk.): Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, 

retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 

Szabó Márton: Politikai tudáselméletek. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1998. 

Szabó Márton: Politikai idegen. L’Harmattan, Bp. 2006. 

8.2. Seminar  Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observații  

1. Introducere  Discuții libere  2 ore 

2. Sfera publică și internetul  Citirea și discutarea textului  2 ore 

3. Cum se măsoară opinia publică  Scurtă prezentare, discuții și 

observații  
2 ore 

4. Agenda publică și frameing-ul  Exerciții  2 ore 

5. Limba și comunicarea politică. Exemple, texte, 

discursuri politice  

Discuții și observații  2 ore 

6. Analiza comunicării simbolice a unui eveniment  Discuții și observații  2 ore 

7. Discutarea filmelor vizionate, recapitulare  Discuții libere  2 ore 

Bibliografie 

Bibliografie obligatorie 

Mazzoleni, Gianpietro: Politikai kommunikáció. Osiris, Budapest, 2006. 

McNair, Brian: Introducere în comunicarea politică, Ed. Polirom, Iaşi, 2007.  

Griffin, Em: A first look at communication theory (9th edition), McGraw-Hill., 2014. 

 

Bibliografie facultativă 

Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe, Harmat, Budapest, 2001. 

Szabó Márton – Kiss Balázs – Boda Zsolt (szerk.): Szövegváltozatok a politikára: Nyelv, szimbólum, 

retorika, diskurzus. Budapest: Universitas-Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 2000. 

Szabó Márton: Politikai tudáselméletek. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1998. 

Szabó Márton: Politikai idegen. L’Harmattan, Bp. 2006. 

8.3. Laborator Metode de predare Fond de timp 



alocat/ 

Observații 

Bibliografie 

8.4. Proiect Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

Bibliografie 

8.5. Practica Metode de predare Fond de timp 

alocat/ 

Observaţii 

Bibliografie 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Acest curs exista în programul de studiu a mai multor universități importante din străinătate. Cursul a fost 

elaborat prin consultarea a mai multor programe similare. Planul de învățământ, precum și conținutul 

disciplinei sunt analizate periodic pe baza discuțiilor cu experții în domeniu și a cercetărilor curente.  

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

- prezență de min. 70% la curs și seminar 

- îndeplinirea obligațiilor de seminar 

 

B. Criterii, metode și ponderi în evaluare: 

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

finală 

10.4. Curs Cunoștințe de 

specialitate 

Examen scris 60% 

10.5.  Seminar Activitate Participare la discuții 10% 

Laborator Activitate individuală Redactarea unui referat 30% 

Proiect - - - 

Practică - - - 

10.6. Standard minim de performanță 

- prezență de min. 70% la curs 

- prezență de min. 70% la seminar 

- îndeplinirea obligațiilor de seminar (min. nota 5) 

- min. nota 5 la examenul scris. 
 


