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 FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE Jurnalism si Stiintele Comunicarii 

1.3 Catedra  Departamentul de Antropologie culturala si 
Comunicare 

1.4 Domeniul de studii  Stiinte ale comunicarii 

1.5 Ciclul de studii Licenta 

1.6 Programul de studii/Calificarea Publicitate 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei Atelier în Publicitate 

2.2 Titularul activităţilor de curs Buga-Moraru Elena-Madalina 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Buga-Moraru Elena-Madalina 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de 
evaluare 

Examen 2.7 Regimul 
disciplinei 

S 

 
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 

40 din care: 3.5 curs 20 3.6 seminar/laborator 20 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 16 

Examinări 16 

Alte activităţi (operare cu Adobe Premiere) 14 

3.7 Total ore studiu individual 85 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 125 

3.10 Numărul de credite 5 

     

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum Introducere în publicitate. Creaţie în publicitate. Managementul 
agenţiei de publicitate 

4.2 de competenţe A produce titluri şi texte publicitare. 
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A stabili tipuri de legături între text şi imagine în mesajul 

publicitar. 

A realiza distribuirea conţinuturilor publicitare între 

componentele mesajului publicitar. 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului Sala cu video-proiector 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Sala cu video-proiector 

 
 
6. Competenţe specifice acumulate 
 

Competenţe profesionale  

 Identificarea şi utilizarea limbajului producţiei 
campaniei publicitare , a metodelor de gândire critică 
şi a cunoştinţelor de specialitate din domeniul 

 Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi 
a problemelor de specialitate din domeniu 
(www.rncis.ro) 

Propuneri raportate la specificul cursului:  

1. Consolidarea conceptelor necesare elabării unei campanii 
publicitare (plan de media,  pitch,brief, brainstorming ).  
2. Formularea obiectivelor de campaniei şi a briefului de client şi 
de creaţie; 
3. Realizarea profilului targetului corespunzător unei campanii 
realizate după un anumit brief. 
4. să realizeze diferenţa între Campania de tip CSR, cele pentru 
servicii şi cele de produs;  

Competenţe transversale  
Elaborarea unui proiect de specialitate sau cel puţin a unei părţi a 
unui asemenea proiect, aplicând atât cunoştinţe, teorii şi metode 
de  diagnoză şi intervenţie, cât şi norme şi principii de etică 
profesională.  

Propuneri raportate la specificul cursului:  

Studenţii vor fi capabili. 
1.să elaboreze o campanie publicitară pe un brief dat, ilustrând 
mesajul prin două produse publicitare.  
2. să creeze produsul publicitar corespunzător în raport cu 
strategia şi insight-ul formulat; 
3. să evalueze critic succesul unei campanii în raport cu cerinţele 
briefului dat;  

http://www.rncis.ro/
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Studenții vor putea rezolva în mod realist - cu argumentare atât 
teoretică, cât şi practică - situaţii profesionale uzuale, în vederea 
soluţionării eficiente şi deontologice a acestora 
(conform www.rncis.ro) asimilând suita de operaţii pe care o 

presupune elaborarea unei reclame. 

7.2 Obiectivele specifice Studenții vor putea elabora un proiect de specialitate, aplicând 
atât metode de diagnoză a unei situații, cât şi principiile şi 
normele de etică profesională 
(conform www.rncis.ro).  
Se vizează în principal cunoaşterea caracterului dinamic al 
construirii de reclame, precum şi valenţele şi limitele expresive ale 
acestora. 

 
8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Regulile creativităţii publicitare. Criterii de alegere 

a canalului de difuzare 

Prelegere; Conversaţie euristică; 
hand outs, prezentare PPT 

2 ore 

2. Tipuri de texte publicitare, clasificare, caracteristici Conversaţie euristică; exemple 
outdoor şi TV de reclame, reclame 
radio,  prezentare PPT, comparaţie 

2 ore 

3. Texte descriptive publicitare. Reguli de redactare.  Prelegere; Conversaţie euristică; 
hand outs, prezentare PPT 

2 ore 

4.  Texte narative. Scenarii narative. Avantajele 
textelor publicitare narative. 

Prelegere; Conversaţie euristică; 
hand outs, prezentare PPT 

2 ore 

5. Texte argumentative. Rolul lor în elaborarea 
discursului publicitar. 

Prelegere; Conversaţie euristică; 
hand outs, prezentare PPT 

2 ore 

6.  Titluri publicitare. Rolul lor. Construirea acestora 
şi analiza lor. 

Prelegere; Conversaţie euristică; 
hand outs, prezentare PPT 

2 ore 

7.  Construirea identităţii brandului: numele, logo, 
tag-line, sunet. 

Prelegere; Conversaţie euristică; 
hand outs, prezentare PPT 

2 ore 

8. Raportul dintre iconic şi verbal în reclama audio-
video sau print. 

Prelegere; Conversaţie euristică; 
hand outs, prezentare PPT 

2 ore 

9. Greşeli în redactarea unui text publicitar. Regulile 
de aur ale copy-writingului. 

Prelegere; Conversaţie euristică; 
hand outs, prezentare PPT 

2 ore 

10.  Cum se realizează o prezentare bună a ideilor-
curs sinteză 

Prelegere; Conversaţie euristică; 
hand outs, prezentare PPT 

2 ore 

http://www.rncis.ro/
http://www.rncis.ro/
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Bibliografie 
Bonnie L. Drewniany şi A. Jerome Jewler, Strategia creativă pn publicitate, IaşI: Polirom, 2009;  

Pat Fallon şi Fred Senn, Creativitatea în publicitate, Bucureşti: All, 2008;  

Robert W. Bly, The Copywriter’s Handbook, New York: Hemry Hold and Company, 2006. 

 Margaret S. Livingstone, Vision and art. The biology of seeing, Abrams, New York, 2008; 

Angela Goddars, Limbajul publicităţii, Iaşi: Polirom, 2002; 

Judith Williamson, Decoding advertisements, Marion Boyars, London, 2002 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1.Tehnici de redactare în publicitate. Texte reuşite şi 
texte nereuşite.  

Materiale audio-video, conversatie 

euristica 

 2 ore 

2. Redactarea unui brief de client services Materiale audio-video, dialog, 

printuri 

 2 ore 

3. Texte descriptive publicitare. Reguli de redactare. 
Descrierea produselor. Descrierea serviciilor. 
Rezolvarea briefului creat-brief de creatie 

Corpus de reclame  2 ore 

4.  Texte narative. Scenarii narative. Reconvertirea 
textelor descriptive în texte narative.   

Materiale audio-video, conversatie 

euristica 

 2 ore 

5.  Derivarea ideii creative pe mai multe scenarii 
narative. Elaborarea unui script şi a unui storyboard. 
 
Echipă pentrua:  campanie de servicii-promovarea 
unui hotel de gheaţă (Lacul Bâlea) 

Materiale audio-video, conversatie 

euristica, printuri 

 2 ore 

6. Analiza şi elaborarea textelor argumentative 
pentru diferite categorii de produse 
 
 

Materiale audio-video, conversatie 

euristica, printuri 

 2 ore 

7.  Construirea titlurilor publicitare şi analiza 
acestora.  
Campanie de imagine –contra poluării cu carburanţi 
 

Materiale audio-video, corpus de 

reclame, printuri 

 2 ore 

8. Campanie publicitară-derivare pe TV  şi radio-lucru 
în echipă  
 

briefuri 2 ore 

9. Folosirea endorserilor ȋn campanii ṣi rolul lor  

-propunerea unor endorseri pentru campanii deja 

existente.  

brief  2 ore 

10. Campanie publicitară-prezentare creativă-
derivare în online 

Brief, storyboard  2 ore 

Bibliografie 
www. IQads.ro 
www. Bestads.com 
Steve Rivkin şi Fraser Sutherland, Cum se creează un nume de brand, Bucureşti: Brandbuilders: 2009. 
Raymond Queneau, Exerciţii de stil, Bucureşti: 2004. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

 Dezvoltarea abilitatilor de team working si stimularea creativitatii lingvistice si vizuale 
 Exersarea creativitatii de a rezolva un brief creativ in functie de etapele unei campanii 

 
10.Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs 

 
Evaluarea finală constă într-
un examen  scris   

 
 

Evaluare prin notare 
  

 
 

50% 
 

10.5 Seminar/laborator 

Proiect (comentariu de 
reclamă, cu aplicarea 
criteriilor de analiză 
discutate la curs şi seminar). 
Este foarte importantă 
prezenţa la seminar în 
procent de 70% (7 
prezenţe). Vor avea 3 
briefuri de rezolvat: 
campanie socială, turistică, 
de brand, de rebranduire. 

 
Evaluare prin notare 

 
50% 

Pentru promovarea examenului, este necesarea obţinerea a notei minime de 5 
atât la seminar, cât şi la examen.  Absenţa de la seminar de mai mult de 3 ori 
atrage după sine nepromovarea examenului. 
În restanţă, nota de la seminar contează. 

 

10.6 Standard minim de performanţă  
- Dezvoltarea capacităţii de analiză şi evaluare a unei campanii din publicitatea românească.  
- Consolidarea abilităţii de a redacta  briefuri;  
- Dezvoltarea capacităţii de rezolvare a unor briefuri;. 
 

 
 

Data completării: 
25.09.2016 

 

Semnătura titularului de curs 

...................... ... 

Semnătura titularului de seminar 

 
......................... 

Data avizării în 
department 

 
 

Semnătura Directorul ui de  Departament 
 

......................... 

 


