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Acest curs îşi propune o aprofundare a limbajului simbolic din domeniul
comunicării și cu specială referință la limbajele publicitare, prin prezentarea unor
teme mitice, simbolice, religioase prezente în comunicarea publică. Cursul prezintă
noţiuni fundamentale şi aplicaţii particulare ale acestora. Analiza este axată pe
înţelegerea, decriptarea şi utilizarea limbajului simbolic în comunicare.
Parcurgînd această disciplină, studentul poate să deţină / dobândească / dezvolte:
- înţelegerea proceselor simbolice ce intervin în comunicare;
-asimilarea unor cunoştinţe detaliate şi consolidate despre mit, simbol, religie în
limbajul publicitar
-capacitatea de a interpreta conceptele teoretice în contextul domeniilor concrete
de activitate / competenţă prin analiza unor studii de caz;
-capacitatea de a aplica conceptele teoretice la modul concret în care pot fi
vehiculate simboluri, comportamente mitice şi religioase în limbajele publicitare
-abilitatea de a înţelege, argumenta, discuta probleme legate de creaţie.
-formarea unei viziuni de ansamblu asupra a structurilor simbolice cu care se
operează în comunicare.
1. Definirea mitului, simbolului, arhetipului şi a limbajului publicitar
2. Aplicarea analizei la domeniul creaţiei publicitare
3. Marketizarea gîndirii simbolice
4. Rolul structurilor imaginative în realizarea persuasiunii
5. Stereotipii culturale utilizate în limbajul publicitar
6. Utilizarea tabuului în limbajul publicitar
7. Utilizarea fetişului în limbajul publicitar
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8. Comunicare religioasă și ideologie
9. Elemente religioase şi manipularea religioasă şi simbolică în publicitatea
politică
10. Violență, gîndire magică, empatie, persuasiune
11. Publicitatea, mass media, social media și perpetuarea gîndirii mitice
Principii de
Elemente de deontologie academică:
abordare a
Studiile de caz trebuie să respecte deontologia academică, este necesar ca datele să
temelor de control
fie obţinute şi prelucrate după criteriile clasice ale cercetării în domeniul sociouman. Este necesară precizarea surselor bibliografice, utilizarea citărilor, a
referinţelor conform normelor ştiinţifice. Plagiatul se pedepseşte conform
reglementărilor în vigoare ale universităţii.

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
Stabilirea
Nota finală constă din mai multe elemente:
notei
- În sesiune, în cele două date de examen, materanzii vor preda 2
finale
studii de caz relevante (la alegere). Materialele se vor prezenta
(procentaje)
pe un CD, iar textul analizei va fi pedat și printat. Pentru acestea
se primesc pănă la 8 puncte din nota finală.
- Pentru prezentarea studiilor de caz masteranzii primesc 1 punct
din nota finală.
- Publicarea unei recenzii la o carte recentă pe tematica cursului 2
puncte.
- Ne asteptăm ca masteranzii să aibă o participare activă pe
parcursul semestrului. Pentru implicarea în dezbaterile ce vor
avea loc pot să primească pînă la 2 puncte din nota finală.
Puctajele obținute se vor comunica în ultima întîlnire din
semestru.
- Masteranzii pot aduna puncte în funcție de nota ce doresc să o
primească. Pentru nota 10 trebuie obținute 10 puncte.

E

Studenţii se pot prezenta la mărire de notă sau la sesiunea de restanţe,
unde principiile de notare sunt aceleaşi ca la primul examen
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Lista materialelor Acces internet, baze de date internaţionale, tablă, Proiector, notebook, etc.
didactice necesare
Coordonator de
disciplină
Sandu Frunză

Grad didactic, titlu, prenume, numele

Semnătura

prof.univ.dr.habil. Sandu Frunză

Legenda: SI-studiu individual, TC-teme de control, AT-activităţi tutoriale, AA-activităţi aplicative aplicate
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Masteranzii vor utiliza ca suport de curs cartea Sandu Frunză, Advertising constructs reality. Religion and

advertising in the consumer society, (București: Tritonic, 2014). Acesta e materialul obligatoriu pe care
trebuie să îl însușească și aprofundeze.
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Ca o bibliografie complementară cursului, masteranzii au posibilitatea de a parcurge elemente ale gîndirii
mitice, simbolice, ritualice și de a înțelege modul în care acestea sînt recuperate în societatea construită pe
comunicare citind lucrarea
Sandu Frunză, Comunicare simbolică și seducție. Studii despre seducția comunicării, comportamentul
ritualic și religie (București: Tritonic, 2014).
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Masteranzii care doresc să aprofundeze teme legate de comunicare, imaginar religios, ideologie, religie și
violență pot să se documenteze asupra acestor aspecte citind cartea
Sandu Frunză, Fundamentalismul religios şi noul conflict al ideologiilor, ediția a doua revăzută și
adăugită, (Cluj: Școala Ardeleană, 2015).
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