
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea Babeș-Bolyai 

1.2 Facultatea Științe Politice, Administrative și ale Comunicării 

1.3 Departamentul Comunicare, Relații Publice și Publicitate 

1.4 Domeniul de studii Științele comunicării 

1.5 Ciclul de studii CRPP 

1.6 Programul de studiu / 

Calificarea 

Publicitate si PR 

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Publicitate și PR Online (5316) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Dorin Spoaller 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Dorin Spoaller
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OBL 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 Din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 0 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutoriat 6 

Examinări 6 

Alte activităţi: muncă practică pe platforma Wordpress 36 

3.7 Total ore studiu individual 48 

3.8 Total ore pe semestru 120 ore 

conv. 

3.9 Numărul de credite 6 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum  Nu este cazul

4.2 de competenţe  Abilități minime de utilizare a calculatorului

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 De desfăşurare a 

cursului 

 Nu este cazul

5.2  De desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Existența unei săli de laborator funcțională, a unui domeniu web și

servicii de hosting



6. Competenţele specifice acumulate
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 Dobândirea abilităților de utilizare a noilor tehnologii de informare și comunicare (NTIC),

inclusiv a new media

 Aplicarea  ideii creative în elementele specifice mediului online, având în vedere

obiectivele specifice campaniei.

 Dezvoltarea capacității de elaborare a unor proiecte publicitare complexe, utilizând

tehnologia IT

 Întocmirea de planificări  strategice pentru gestionarea unor disfuncționalități  de

comuncare și RP

 Competențe de elaborare și administrare a unui website de prezentare pentru o firmă sau o

întreprindere.

 Aplicarea  ideii creative în elementele specifice campaniei publicitare având în vedere

obiectivele specifice campaniei online.

 Utilizarea și analiza diferențiată pe domeniile comunicării profesionalizate a indicilor

specifici planului media (acoperire, frecvenţa etc.). Indici la care se adaugă câțiva

indicatori specifici mediului online: click-through rate, număr de afișări ș.a.
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 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi a menţinerii

adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea

anumitor sarcini pe paliere ierarhice (administrator web, content creator, responsabil cu

promovarea)

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate)

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Introducere. Termeni tehnici specifici: IP, port, hosting,

server etc.
Prezentare, expunere, discuţii şi 

dezbateri + demonstrații multimedia 

2. Tipuri de reclamă pe internet și sisteme de plată (CPC,

CPM, CPA)
Prezentare, expunere, discuţii şi 

dezbateri + demonstrații multimedia 

3. Reclame plătite prin ad network și Facebook ads.

Licitație la click.
Prezentare, expunere, discuţii şi 

dezbateri + demonstrații multimedia 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

 Dezvoltarea capacității de elaborare și administrare a unui website, utilizând

tehnologia IT existentă; promovarea publică a website-ului și măsurarea

traficului obținut.

7.2 Obiectivele specifice  Dobândirea abilităților de utilizare a noilor tehnologii de informare și

comunicare (NTIC), inclusiv a new media

 Aplicarea  ideii creative în elementele specifice mediului online, având

în vedere obiectivele specifice campaniei.

 Dezvoltarea capacității de elaborare a unor proiecte publicitare

complexe, utilizând tehnologia IT

 Întocmirea de planificări  strategice pentru gestionarea unor

disfuncționalități  de comuncare și RP



4. Poziții optime ale reclamei pe website. Studii de

vizualizare a paginii (eyetracking).
Prezentare, expunere, discuţii şi 

dezbateri + demonstrații multimedia 

5. Retenția utilizatorului pe website Prezentare, expunere, discuţii şi 

dezbateri + demonstrații multimedia 

6. Social media și blogging Prezentare, expunere, discuţii şi 

dezbateri + demonstrații multimedia 

7. Word of mouth online Prezentare, expunere, discuţii şi 

dezbateri + demonstrații multimedia 

8. Reputație online. Monitorizarea reputației online. Prezentare, expunere, discuţii şi 

dezbateri + demonstrații multimedia 

9. Search engine optimization Prezentare, expunere, discuţii şi 

dezbateri + demonstrații multimedia 

10. Sponsored ads contra SEO Prezentare, expunere, discuţii şi 

dezbateri + demonstrații multimedia 

11. Studii de caz campanii și website-uri de succes Prezentare, expunere, discuţii şi 

dezbateri + demonstrații multimedia 

12. Recapitulare Prezentare, expunere, discuţii şi 

dezbateri + demonstrații multimedia 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 

1. Identificarea tematicii website-ului, nume,

URL

”Hands on” – direct pe internet, pe un 

domeniu public (crpp.ro), prin tutoriat. 

Demonstrații pe proiector. 

2. Instalare CMS pe hosting, creare subdomeniu ”Hands on” – direct pe internet, pe un 

domeniu public (crpp.ro), prin tutoriat. 

Demonstrații pe proiector. 

3. Utilizare CMS – alegere grafică, template-uri,

teme

”Hands on” – direct pe internet, pe un 

domeniu public (crpp.ro), prin tutoriat. 

Demonstrații pe proiector. 

4. Utilizarea meniurilor Settings și Users.

Utilizarea Widgets.

”Hands on” – direct pe internet, pe un 

domeniu public (crpp.ro), prin tutoriat. 

Demonstrații pe proiector. 

5. Creare pagini și postări, adăugare de conținut

la acestea

”Hands on” – direct pe internet, pe un 

domeniu public (crpp.ro), prin tutoriat. 

Demonstrații pe proiector. 

6. Utilizarea de categorii, tag-uri ”Hands on” – direct pe internet, pe un 

domeniu public (crpp.ro), prin tutoriat. 

Demonstrații pe proiector. 

7. Realizarea de meniuri. Organizarea

conținutului

”Hands on” – direct pe internet, pe un 

domeniu public (crpp.ro), prin tutoriat. 

Demonstrații pe proiector. 

8. Monitorizarea traficului prin Google Analitycs ”Hands on” – direct pe internet, pe un 

domeniu public (crpp.ro), prin tutoriat. 

Demonstrații pe proiector. 

9. Instalarea de aplicații din meniul Plugins ”Hands on” – direct pe internet, pe un 

domeniu public (crpp.ro), prin tutoriat. 

Demonstrații pe proiector. 

10. Utilizarea de aplicații pentru SEO ”Hands on” – direct pe internet, pe un 

domeniu public (crpp.ro), prin tutoriat. 

Demonstrații pe proiector. 

11. Corelarea website-ului cu social media ”Hands on” – direct pe internet, pe un 

domeniu public (crpp.ro), prin tutoriat. 

Demonstrații pe proiector. 

12. Promovarea website-ului prin tactici neplătite ”Hands on” – direct pe internet, pe un 

domeniu public (crpp.ro), prin tutoriat. 

Demonstrații pe proiector. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Cunoștințele de administrare web se cer în anunțurile de angajare ale multor companii de relații publice sau 

publicitate. O mare parte din acțiunile de promovare ale companiilor s-au mutat în mediul virtual. 

De asemenea, disciplina abordează concepte importante pentru comunitatea epistemică. 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Examen Prezentarea website-ului 

realizat la laborator, 

prezentarea campaniilor pe 

platformele premium de PR 

și Publicitate 

60% 

10.5 Seminar/laborator Proiect web Examen scris 40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Standarde minimale curs: studenților nu li se va cere să reproducă întocmai elemente din curs, ci aceștia vor 

trebui să demonstreze că sunt capabili să aleagă soluțiile cele mai bune pentru optimizarea vizibilității web 

în majoritatea cazurilor solicitate. 

Standarde minimale proiect web: studentul este capabil să creeze un website adecvat din punct de vedere 

grafic, vizitat de cel puțin 100 de utilizatori din grupul-țintă, ușor navigabil, utilizând un minim de elemente 

de optimizare. 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

Februarie 2019 Dorin Spoaller Dorin Spoaller

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

........................................... Prof. univ. dr. Ioan Hosu 


