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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de lecţii la Gestionarea comunicării în situaţii de criză îşi propune să ofere 

masteranzilor posibilitatea dobândirii unei înțelegeri critice şi comprehensive a crizelor, fenomenelor şi 

proceselor. Masteranzii vor ascultă un ciclu de lecţii asupra problemelor de a comunicare, conflict și 

crize, apoi cunoştinţele teoretice vor fi aplicate în activitatea practică la seminare, pentru ca ulterior să 

se reuşească extinderea cunoştinţelor însuşite şi la cadrul social. Cunoştinţele acumulate pe parcursul 

semestrului vor familiariza viitorii specialişti cu specificul doemiunlui gestionării situațiilor de criză, cu 

tipurile de criză, cu formele şi metodele de soluționare și depășire a acestora.  

Parcurgând această disciplină, masteranzii vor conştientiza că o bună înţelegere a 

managementului celor mai diverse tipuri de criză implică analiza şi integrarea mai multor modele şi 

teorii. Doar acele modele teoretice care au reuşit să se impună în comunitatea ştiinţifică naţională şi 

internaţională şi care oferă utile conceptualizări domeniului managementului crizei şi tehnicilor de 

negociere vor fi dezbătute şi parcurse în cursul de faţă 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:  

Competenţe specifice: 

 Capacitatea de identificare a conceptelor specifice; 

 Capacitatea de definire a particularităților crizelor; 

 Abilitatea de reproducere a esenţei teoriilor fundamentale;  

 Descrierea dinamicii proceselor de agravarea a crizei și schimbare a opiniei; 

 Descrierea esenţei metodelor şi tehnicilor de soluționare a crizelor; 

 Redarea esenţei comunicării în situații de criză; 

 Determinarea esenţei, modului şi condiţiilor de influenţare a comportamentelor şi atitudinilor 

Competenţe generale: 

 Capacitatea de a reflecta critic asupra realității 

 Capacitatea de a analiză și sinteză 

 Capacitatea de comunica eficient (scris şi vorbit)  

 Capacitatea de evaluare a argumentelor, situațiilor, faptelor etc.  

 Abilitatea de a utiliza tehnologiile informaționale  

 Capacitatea de a comunica constructiv și convingător 

 Capacitatea de a coopera în cadrul unei echipe;  

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 

la nivel de aplicare: 

 aplicarea teoriilor însuşite în acţiuni practice; 

 aplicarea principalelor metode şi tehnici în practica; 

 să compare diverse moduri de soluționare a crizelor; 

 să utilizeze diverse modele teoretice de analiză; 

 să  clasifice funcţie de particularități crizele;  



 să argumenteze rolul intervenției actorilor profesioniști în soluționarea crizelor. 

la nivel de integrare: 

 să creeze mecanisme de soluționare a crizelor; 

 să formuleze explicaţii asupra modului în care se derulează criza; 

 să recomande metode de eficientizare a comunicării în situații de criză; 

 să formuleze interpretări asupra consecințelor posibile ale unei crize;  

 să estimeze limitele soluționări8i crizei; 

 să evalueze efectele crizei 

Condiții pre-rechizit: Pentru studierea cursului de Gestionarea comunicării în situații de criză este 

necesară finalizarea studiilor de licență (ciclul I). 

Teme de bază: Obiectul de studiu și cadrul problematic al domeniului. Delimitări conceptuală și 

definirea crizei. Comunicarea, conflict, crize. Criza și imagine. Teorii despre criză. Tipologia crizelor.  

Planificarea în situaţii de criză. Managementul crizei, etape. Erori în gestionarea crizelor. Strategii de 

gestionare a crizei. Avertizarea și gestionarea crizei. Evaluarea consecințelor 

Strategii de predare-învăţare: 

Învăţare centrată pe masterand/ă: prelegeri interactive, lecții asistate la calculator, proiecte; consultaţii. 

Strategii de evaluare: 

Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, 

portofolii etc. Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% din notă constituie rezultatul 

evaluării finale, 40 %  din notă constituie evaluările curente petrecute pe parcursul semestrului, prin 

verificări succesive (cel puţin 2 evaluări); 20% din notă  constituie rezultatul  evaluării calităţii lucrului 

individual al masterandului pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, 

prezentări, activitatea la seminare etc. 
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8. Ion Dragan, Opinia publica, comunicarea de masă şi propaganda, Ed. Stiintifica si 

enciclopedica, Bucuresti, 1980;  
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