
FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creștină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice și Sociale 

1.3 Departamentul Științe Socio-Umane 

1.4 Domeniul de studii Sociologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Sociologie 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Genuri de comunicare mass-media SOC2215/SOC 3211 

2.2 Titularul activităţii de curs Székedi Levente 

2.3 Titularul activităţii de 

seminar 

Székedi Levente 

2.4 Anul de studiu II sau III 

2.5 Semestrul 4 sau 6 

2.6 Tipul de evaluare Verificare pe parcurs 

2.7 Regimul disciplinei Disciplină de specialitate, opțională 

 

3. Timpul total estimat 

 

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

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 10 

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

Examinări 2 

3.7 Total ore studiu individual 32 

3.8 Total ore pesemestru 60 

3.9 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii 

 

4.1 de curriculum  Noţiuni fundamentale de sociologie generală 

 Cunoașterea procesului de comunicare 

 Cunoștințe fundamentele despre funcționare sistemului mass-media 

 Cunoştinţe corespunzătoare de metodologie sociologică 

4.2 de competenţe  Capacitate analitică 

 Creativitate 

 Abilități bune de comunicare (în scris) 

 Cunoștințe PC (mediu sau peste) 

 Cunoașterea limbii engleze consituie un avantaj. 

 



5. Condiţii 

 

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector, 

conexiune internet 

5.2 de desfăşurare a seminarului Laborator dotat cu videoproiector, conexiune internet, 

laptop, computer pentru fiecare student 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 

profesionale 
 Cunoașterea, înțelegerea conceptelor, teoriilor și metodelor de bază în domeniul 

studiilor media, respectiv utilizarea adecvată și creativă a acestora în comunicarea 

științifică și profesională 

 Utilizarea cunoștințelor dobândite pentru a descrie, explica, înțelege și interpreta 

concepte, situații, procese, fenomene asociate mijloacelor de comunicare în masă 

și a mediilor moderne (inclusiv internet, social media) 

 Lărgirea și adâncirea viziunii sociologice 

Competenţe 

transversale 
 Capacitate de analiză 

 Creativitate (analiză, interpretare produse media) 

 Spirit critic 

 Media awereness 

 

7. Obiectivele disciplinei 
 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Studenții vor fi familiarizați cu funcționare sistemului mass media și vor 

înțelege specificul diverselor ramuri media (presa scrisă, presa audio-vizuală 

tradițională, internet etc.) 

7.2 Obiectivele specifice  Studenții vor cunoaște trăsăturile ramurilor media. 

 Studenții vor înțelege diferențele dintre mass media publică și cea 

comercială. 

 Studenții vor reuși să înțeleagă caracterul construit al conținuturilor 

media, vor conștientiza efectele manipulante ale mesajelor media. 

 Studenții vor cunoaște reglementarea sistemului media. 

 Studenții vor cunoaște criteriile de redactare ale știrilor și vor fi 

capabili să analizeze programele de știri. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Teorii despre opinia publică, spațiul public, 

comunicarea socială (J. Habermas etc.) 

Prelegere, dezbatere 2 ore 

2. Restructurarea presei tipărite Prelegere, dezbatere 2 ore 

3. Geneza și dezvoltarea presei electronice 

(radio, TV) 

Prelegere, dezbatere 2 ore 

4. Revoluția web, social media Prelegere, dezbatere 2 ore 

5. Jurnalismul web (teorie și practică, aspecte 

profesionale și etice) 

Prelegere, dezbatere 2 ore 

6. Noi curente în comunicare de masă (reality 

show, telenovela, seriale, emisiuni 

Prelegere, dezbatere 2 ore 



8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

specializate etc.) 

7. Sociologia telenovelelor și a serialelor TV Prelegere, dezbatere 2 ore 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Analiza știrilor din presa scrisă (cotidian 

local) 

Prezentări, discuții 2 ore 

2. Analiza celor mai recente știri din blocurile 

informative al posturilor publice de radio din 

România și Ungaria (știri afișate pe site-urile 

redacțiilor) 

Prezentări, discuții 2 ore 

3. Analiza celor mai recente știri din blocurile 

informative al posturilor comerciale din 

România și Ungaria 

Prezentări, discuții 2 ore 

4. Analiza unei telenovele TV pe baze criteriilor 

comunicate anterior 

Prezentări, discuții 2 ore 

5. Test (prima ocazie) Prezentări, discuții 1 oră 

6. Test (a doua ocazie) Prezentări, discuții 1 oră 

7. Evaluarea rezultatelor testului; Discuții 

despre violența media 

Prezentări, discuții 2 ore 

8. Analiza unui serial TV pe baze criteriilor 

comunicate anterior 

Prezentări, discuții 2 ore 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Materia este în concordanță cu disciplinele similare predate înm universitățile din țară și din străinătate. 

Cunoștinețele dobândite ajută studenții în înțelegerea și studiul mass media. 

 

10. Evaluare 

 



Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs  Prezență (maxim 4 

absențe) 

 Corectitudinea si 

completitudinea 

cunostinţelor 

 Coerenţa logică 

 Gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate 

 Criterii ce vizeaza 

aspectele atitudinale: 

constiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual 

Test 

 

Eseu despre avantajele și 

dezavantajele site-urilor de 

socializare 

30% 

 

20% 

10.5 Seminar  Prezență (maxim 4 

absențe) 

 Calitatea întrebărilor 

și răspunsurilor 

formulate în cadrul 

discuțiilor 

 Conţinutul, stilul 

prezentării 

Activitate în cadrul 

seminariilor, participarea 

la discuții 

 

Prezentare individuală 

 

 

20% 

 

 

 

30% 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă: prezență la seminar, nota 5 din 10 pentru absolvirea disciplinei, 

conform modalității de calcul a notei finale în funcție de notele realizate la curs și seminar 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

15 septembrie 2017 

 

……………………………….        

  

        ……………………………… 

 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 

……………………………..  ………………………..  


