
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării 
1.3 Departamentul Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate 
1.4 Domeniul de studii Științe ale Comunicării 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Publicitate 

1.7 Forma de învăţământ Zi 
 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei PUBLICITATE, RELIGIE, IDEOLOGIE (ULR5522) 

2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Iulia Grad 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Iulia Grad 

2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare  E 2.7 Regimul disciplinei 
 
 

DS 
DO 

 

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 4 Din care: 3.5 curs 2 3.6 seminar/laborator 2 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat  
Examinări  4 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 58 
3.8 Total ore pe semestru 56 
3.9 Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum •  
4.2 de competenţe •  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

•  

5.2  De desfăşurare a •  



 
seminarului/laboratorului 



6. Competenţele specifice acumulate 
C

om
pe

te
nţ

e 
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of
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io
na

le
 Definirea principalelor concepte, teorii, paradigme specifice domeniului şi utilizarea lor în situaţii 

concrete. 
Înţelegerea şi însuşirea metodologiilor specifice domeniului utilizate în analiza comunicării 
publicitare. 
Utilizarea unor concepte şi teorii specifice domeniului în  dezvoltarea unor campanii şi produse 
publicitare. 
Formularea de ipoteze, operaţionalizarea conceptelor, explicarea şi interpretarea comunicării 
publicitare, dezvoltarea unor modalităţi de soluţionare a problemelor de comunicare publicitară. 
Dezvoltarea şi implementarea ideilor creative publicitare. 
Dezvoltarea abilităţilor de analiză a creaţiilor publicitare în condiţii prestabilite. 
Elaborarea de proiecte de cercetare pe o tema data  şi intervenţie în domeniul comunicării 
publicitare. 
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e 
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sv
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Abordarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii-problemă 
cu grad mediu de complexitate, în vederea soluţionării eficiente și deontologice a acestora. 
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor 
sarcini pe paliere ierarhice. 
Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi al adaptării la cerinţele pieţei 
muncii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Definiţii şi clarificări conceptuale. Simbol, mit, 
arhetip, ritual  

Prezentare orală, 
discuții interactive şi 
multimedia 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul şi seminarul de Publicitate, religie, ideologie  îşi propun familiarizarea 
studenţilor cu principalele concepte, teorii, paradigme care marchează 
dezbaterea privind relaţia dintre limbajele simbolice şi cultura media, cu un 
accent special pe comunicarea publicitară. Cursul şi seminarul urmăresc 
asigurarea atât a unei baze teoretice, cât şi a deprinderilor de aplicare a 
cunoştinţelor dobândite în situaţii concrete specifice comunicării publicitare. 
În acest sens, cursurile şi seminariile au un caracter teoretic şi o parte aplicată 
pe studii de caz. Cursul şi seminarul dau studenţilor posibilitatea de a 
dobândi un cadru teoretic general pe care îl pot aplica deopotrivă în 
activitatea lor de cercetare cît şi în înţelegerea şi gestionarea unor situaţii 
concrete. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 

Cursul şi seminarul de Publicitate, religie, ideologie  urmăresc formarea de 
competenţe în domeniul cercetării, al expertizei în analiza fenomenului  
religios contemporan şi al interferenţei acestuia cu sfera publicității şi cultivă 
abilităţi ce derivă din fundamentarea teoretică a modelelor explicative ale 
prezenţei religiosului în comunicarea publică şi în special în comunicarea 
publicitară. 



Mitul în societatea contemporană Prezentare orală, 
discuții interactive şi 
multimedia 

 

Relevanţa gîndirii mitice pentru comunicarea 
publicitară 

Prezentare orală, 
discuții interactive şi 
multimedia 

 

Mituri prezente în publicitate (I) Prezentare orală, 
discuții interactive şi 
multimedia 

 

Mituri prezente în publicitate (II) Prezentare orală, 
discuții interactive şi 
multimedia 

 

Brand şi arhetip Prezentare orală, 
discuții interactive şi 
multimedia 

 

Simbolismul darului în publicitate Prezentare orală, 
discuții interactive şi 
multimedia 

 

Publicitate şi religie  Prezentare orală, 
discuții interactive şi 
multimedia 

 

Simbolism religios în publicitate Prezentare orală, 
discuții interactive şi 
multimedia 

 

Fetiş şi tabu în publicitate Prezentare orală, 
discuții interactive şi 
multimedia 

 

Etică protestantă şi capitalism Prezentare orală, 
discuții interactive şi 
multimedia 

 

Gândire simbolică şi persuasiune Prezentare orală, 
discuții interactive şi 
multimedia 

 

Dimensiunea ideologică a publicităţii Prezentare orală, 
discuții interactive şi 
multimedia 
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8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
Seminar introductiv Analiză de text şi de 

materiale foto/video, 
discuţii, dezbateri 

 

Gândire simbolică, mit, religie  Analiză de text şi de 
materiale foto/video, 
discuţii, dezbateri	

 

Dialectica sacru – profan Analiză de text şi de 
materiale foto/video, 
discuţii, dezbateri	

 

Religie şi putere 

 

Analiză de text şi de 
materiale foto/video, 
discuţii, dezbateri	

 

Religia şi ideologia ca sisteme culturale Analiză de text şi de 
materiale foto/video, 

 



 discuţii, dezbateri	

Construirea socială a realităţii: cunoaştere, semn, 
limbaj 

 

Analiză de text şi de 
materiale foto/video, 
discuţii, dezbateri	

 

Publicitatea ca vorbire mitică 

 

Analiză de text şi de 
materiale foto/video, 
discuţii, dezbateri	

 

Fericirea paradoxală: hiperconsumul ca ideologie 

 

Analiză de text şi de 
materiale foto/video, 
discuţii, dezbateri	

 

Ideologia consumeristă 

 

Analiză de text şi de 
materiale foto/video, 
discuţii, dezbateri	

 

Cultura media, politică şi ideologie  

 

Analiză de text şi de 
materiale foto/video, 
discuţii, dezbateri	

 

Dimensiunea religioasă a publicităţii 

 

Analiză de text şi de 
materiale foto/video, 
discuţii, dezbateri	

 

Comunicare simbolică şi publicitate politică 
 

Analiză de text şi de 
materiale foto/video, 
discuţii, dezbateri	

 

Religia în era media  

 

Analiză de text şi de 
materiale foto/video, 
discuţii, dezbateri 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 
Elaborarea conţinutului disciplinei Structuri mitice în comunicarea publicitară a fost realizată ţinând cont de 
cele mai recente evoluţii din industria publicităţii, cu scopul alinierii competențelor cursului la cerințele 
pieței. De asemenea, s-a ţinut cont şi de structura şi conţinutul disciplinelor similare oferite universități 
prestigioase din străinătate. Având în vedere faptul că disciplina Structuri mitice în limbajul publicitar 
urmăreşte dezvoltarea capacităţii de analiză a campaniilor şi produselor publicitare, precum şi a capacităţii 
de a dezvolta şi implementa idei creative în publicitate, aceasta se înscrie în plaja de actualitate a nevoilor și 
intereselor de studiu și cercetare în domeniu și are relevanță pentru practicienii în domeniul comunicării 
publicitare. 

 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
10.4 Curs Capacitatea de analiză şi 

sinteză, de a identifica şi 
evalua rolul prezenței 
imaginarului religios in 
comunicare. 
Cunoașterea și înțelegerea 
conceptelor și 
instrumentelor specifice 
domeniului. 
Capacitatea de a înțelege 
campaniile inovative din 
publicitate și de a le 
explica mecanismele 
teoriei. 

Examen scris 50% 

10.5 Seminar/laborator Familiarizarea cu 
conţinutul textelor 
discutate pe parcursul 
seminarului. 
Capacitatea de analiză şi 
sinteză, precum şi 
abordarea critică a 
concepţiilor autorilor 
propuşi în bibliografia 
seminarului. 

Prezentare de text/ studii de 
caz  
Teme de seminar 

50% 

  
 
 

 



10.6 Standard minim de performanţă 
Realizarea unor proiecte de  cercetare şi a sarcinilor şi temelor de seminar, ținând cont de elementele 
deontologice. 
La finalul semestrului studenţii trebuie să facă dovada faptului că au dobândit cunoştinţele teoretice de bază 
şi  că sunt capabili să aplice în situații concrete cunoștințele şi deprinderile dobândite. 
Pentru a obține nota minimă, studenţii trebuie realizeze foarte bine cerinţa de la examen, fie să realizeze 
foarte bine toate cerinţele care ţin de partea de seminar. 

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar Data completării 

Septembrie 2019       Lect. univ. dr. Iulia Grad Lect. univ. dr. Iulia Grad	

           Semnătura directorului de departament Data avizării în departament 

Septembrie 2019 Prof. univ. dr. Ioan Hosu 

 

Prof.	univ.dr.	Ioan	Hosu

	
Delia	Balas

Hosu ioan

Ilie Rad

Calin Rus

Flore	Pop

Mihail Lisei

3

Adevăr şi publicitate Discuţii 
Informaţii de interes public Prezentare, discuţii şi analize
Informaţii clasificate Prezentare, discuţii şi analize
Dreptul asupra datelor cu caracter personal Prezentare, discuţii şi analize
Protecţia tinerilor şi a altor grupuri de oameni Discuţii şi analize
Dreptul asupra propriei imagini ȋn mass-media şi în
publicitate (imaginea copiilor)

Prezentare, discuţii şi analize

Legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe - studii 
de caz

Prezentare, analize, discuţii 

Presa în campania electorală - studii de caz Prezentare, analize şi discuţii 
Recapitulare Discuţii, răspunsuri la

întrebări
Bibliografie:
Rainer Leschke, Einführung in die Medienethik, Wilhelm Fink Verlag, München, 2001.  
Peter Singer (coord.), Tratat de etică, Ed. Polirom, 2006. 

Legea nr. 8 /1996 cu privire la drepturile de autor şi drepturile conexe
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea nr. 182 / 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
Legea nr. 148/2000 privind publicitatea
Legea nr. 504 / 2002 - Legea audiovizualului
Codul de practică în publicitate
Codul de practică profesională în relaţii publice al ARRP
Codul deontologic al jurnalistului

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

10. Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.3.

Pondere din
nota finală

10.4. curs Evaluarea cunoştinţelor dobândite pe 
parcursul semestrului

Examen scris 70%

10.5. seminar - Evaluarea cunoştinţelor dobândite 
pe parcursul semestrului
- elaborarea unei lucrări pe o temă
dată

- prezentare 30%

10.6. Standard minim de performanţă
Studenţii trebuie să demonstreze că au dobândit: cunoştinţe specifice ȋn domeniul eticii şi al în PR şi 
publicitate; cunoştinţe de bază din domeniul eticii şi al deontologiei profesionale, cunoaşterea şi 
folosirea prevederilor legislative specifice specialiştilor în PR şi publicitate, cunoaşterea şi aplicarea
normelor etice în PR şi publicitate. 

Coordonator de disciplină, nume prenume și 
semnătură

      Lect. dr. Mihai Lisei

Data
15.04.2018 

Prof. univ. dr. Ioan Hosu, directorul DCRPP,
  ............................................................... 


