FIŞA DISCIPLINEI

Aprobat prin decizia Consiliului
Facultăţii nr. 8/21.09.2017

(în baza OM nr. 5703/2011)
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea/ DSPP
1.3. Domeniul de studii
1.4. Ciclul de studii
1.5. Programul de studiu
1.6. Calificarea

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
Ştiinţe şi Arte
Relaţii internaţionale şi studii europene
Licenţă
Relaţii internaţionale şi studii europene
Licenţiat în relaţii internaţionale şi studii europene

2. Date despre disciplină
2.0. Departamentul
Departamentul de Studii Europene
2.1. Denumirea disciplinei
Introducere în teoria comunicării politice
2.2. Titularul disciplinei / a activităţilor de curs Lect. univ. dr. Toró Tibor
2.3. Titularul (ii) activităţilor de seminar
Lect. univ. dr. Toró Tibor
laborator
proiect
2.4. Anul de studiu 2 2.5. Semestrul 3 2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe
4
Din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar
săptămână
3.4. Total ore din planul de
56 Din care: 3.5. curs
28 3.6. seminar
învăţământ
Distribuţia fondului de timp:
a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe
teren
c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
d) Tutoriat
e) Examinări
f) Alte activităţi:
3.7. Total ore studiu individual
19
3.8. Total ore pe semestru
75
3.9. Numărul de puncte de credit

3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
Nu există
4.2. de competenţe
Se recomandă cunoașterea limbii engleze
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. De desfăşurare a cursului




Proiector
Prezența aduce o componentă a notei finale

DO

2
28
ore
6
5
5
1
2
-

5.2. De desfăşurare a
seminarului/laboratorului/proiectului




Proiector
Prezența de min. 70% este obligatorie

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 Acumularea unor cunoștințe, însușirea limbajului specific al domeniului
 Însușirea metodologiei specifice studiului disciplinei și a modului de aplicare a acestora
 Însușirea unor competențe privind redarea în scris și verbal a cunoștințelor dobândite
 Competențe privind realizarea unor lucrări și referate științifice pe baza unei bibliografii de
specialitate





Analiza și aprecierea unor studii de caz
Realizarea unor lucrări de specialitate cu respectarea normelor etice ale științei
Cunoștințele dobândite să fie o resursă științifică în abordarea unor teme privind viața
publică și politică.

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

7.2. Obiectivele specifice

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.
Abilitatea aplicării cunoștințelor de comunicarea politică privind participarea
la viața politică. Dezvoltarea unor competențe pentru aoferi posibilitatea
realizării unor proiecte de comunicare, posibilitatea implicării în campanii
mediatice. Studenții participă la micro-proiecte de comunicare.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
1. Curs introductiv. Prezentarea materialelor și a
cerințelor
2. Comunicarea politică și cercetarea acesteia
3. Sfera publică
4. Opinia publică
5. Comunicare politică și media I. – Agenda setting
6. Comunicare politică și media II – Framing
7. Limba și comunicarea politică I. – Caracteristicile
limbajului politic
8. Limba și comunicarea politică II. – Realitatea
simbolică a politicii
9. Limba și comunicarea politică III. – Discurs, putere,
identitate
10. Campania electorală
11. Vizionare film și dezbatere
12. Vizionare film și dezbatere
13. Posibilități în cercetarea comunicării politice

Metode de predare

Observaţii

Discuții libere

2 ore

Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Prezentare, discuții

2 ore

Prezentare, discuții

2 ore

Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții
Prezentare, discuții

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

14. Recapitulare
Recapitulare
Bibliográfia 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

2 ore

Bibliografie facultativă
Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe, Harmat, Budapest, 2001
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
Observaţii
1. Seminar introductiv
2. Ce este comunicarea politică?
3. Sfera publică – dezbatere. Poate fi considerat
facebook-ul noua sferă publică?
4. Cum măsurăm opinia publică?
5. Agenda setting. Migrația
6. Framing-ul în media. Exemple.
7. Analiza textelor politice. Limbajul politic
8. Analiza textelor politice. Folosirea simbolurilor
9. Analiza textelor politice. Strategii de excludere
10. Analiza campaniilor electorale
11. Dezbaterea filmului vizionat
12. Dezbaterea filmului vizionat
13. Idei de cercetare. Discuții legate de studiul de caz

Discuție liberă
Dezbatere
Dezbatere
Discuție liberă, prezentare
studii de caz
Discuție liberă, prezentare
studii de caz
Discuție liberă, prezentare
studii de caz
Discuție liberă, prezentare
studii de caz
Discuție liberă, prezentare
studii de caz
Discuție liberă, prezentare
studii de caz
Discuție liberă, prezentare
studii de caz
Vizionare film, dezbatere
Discuție liberă, prezentare
studii de caz
Discuție liberă, prezentare
studii de caz
Discuție liberă

14. Recapitulare
Bibliográfia 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

Kommentar [T.T1]: ezt nem lehet
kapni, de megvan fénymásolatban

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie facultativă
Griffin, Em: Bevezetés a kommunikációelméletbe, Harmat, Budapest, 2001
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

Kommentar [T.T2]: ezt nem lehet
kapni, de megvan fénymásolatban

8.3. Laborator

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
8.4. Proiect

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
8.5. Practica

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Dezvoltarea competențelor de comunicare
 Eficacitatea analizelor întreprinse
 interdisciplinaritate
 cunoștințe profunde, grad de informare ridicat
cunoașterea limbajului de specialitate
10. Evaluare
A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare:
Nota 5 la toate cerințele
B. Criterii, metode și ponderi în evaluare:
Tip activitate
10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.4. Curs

10.5 .

Seminar

Cunoștințe de
specialitate
Parcurgerea bibliografiei
Lucrare de semestru
Participarea la ore

Examen scris

10.3. Pondere din nota
finală
50% din nota finala

Examen scris
Predare studiu de caz
Participare la discuții

25% din nota finala
25% din nota finala

Laborator
Proiect
10.6. Standard minim de performanţă
 cunoașterea bibliografiei obligatorii
 prezență de min. 75% la curs și seminarii – se ia în calcul la nota finala
 stăpânirea conceptelor de bază
 realizarea unui punctaj minim de 50 % la fiecare probă
 realizarea lucrării semestriale
 predarea în timp a referatului
Data completării
17.09.2017

Semnătura titularului disciplinei
..................................

Semnătura titularului/rilor de aplicații
...................................

Data avizării în departament
21. 09. 2017

Semnătura directorului de departament
…............................

