


Știm cât de greu este să alegi o facultate și să ai convingerea că ai luat decizia potrivită. Știm și că informațiile despre facultăți 
pe care le găsești online nu sunt întotdeauna suficiente pentru a veni în sprijinul acestei decizii, așa că suntem de părere că 
elevii pot afla cele mai multe informații despre o facultate vizitând-o.

În săptămânile 27 februarie - 3 martie, respectiv 15-19 mai, în cadrul programului „Școala Altfel”, îi invităm pe elevii de liceu să 
trăiască viața de student la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității 
Babeș-Bolyai! 

În fiecare zi, de luni până vineri, profesorii noștri vor pregăti, special pentru elevi, cursuri de câte o oră de la specializările Co-
municare, Relații Publice și Publicitate, Administrație Publică, Jurnalism, Științe Politice și Public Health. Înscrierile se pot face, 
individual sau cu întreaga clasă, atât pentru o întreagă zi de cursuri, cât și pentru fiecare curs, în parte, în funcție de propuner-
ile care considerați că răspund mai bine intereselor și nevoilor elevilor dumneavoastră. Participarea la cursuri este gratuită.

Programul de cursuri este identic în cele două săptămâni. 

Ora Specializarea Cursul

LU
NI

09:00 Adm. Publică Minte-mă frumos: cum suntem păcăliți de grafice frumoase

10:00 Comunicare & PR Tendințe în comunicare

11:00 Jurnalism Fotojurnalism

12:00 Științe Politice De ce unele țări au școli bune, iar altele nu? 

13:00 Public Health Health it up!

M
A

RT
I

09:00 Public Health The Big (health) Picture

10:00 Adm. Publică Cultură națională și cultură organizațională: de ce tăiem porcul de Crăciun?

11:00 Comunicare & PR PR online

12:00 Jurnalism Jurnalism radio

13:00 Științe Politice Tinerii și valorile politice

M
IE

RC
UR

I 09:00 Științe Politice Probleme globale într-un context dinamic

10:00 Public Health Movement for health

11:00 Adm. Publică Satul românesc trebuie să moară?

12:00 Comunicare & PR Event planning

13:00 Jurnalism Jurnalism online

JO
I

09:00 Jurnalism Presă scrisă

10:00 Științe Politice De ce este dificilă gestiunea bunurilor comune?

11:00 Public Health Public Health Superheroes

12:00 Adm. Publică Whistleblowers sau ce e cu fluieratul în biserică

13:00 Comunicare & PR PR cultural

V
IN

ER
I

09:00 Comunicare & PR Comunicare publicitară

10:00 Jurnalism Jurnalism de televiziune

11:00 Științe Politice Etica și politica. Dilemele acțiunilor politice

12:00 Public Health Great public health achievements of the 20th century

13:00 Adm. Publică Marketing public: cum determinăm oamenii să facă lucruri bune

Detalii și înscrieri: contact@fspac.ro
fspac.ubbcluj.ro

Alege facultatea care ti se potriveste!

Programarea cursurilor
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