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Facultatea de Comunicare și Relaţii Publice (FCRP) a fost înfiinţată în 1998 și este acreditată prin H.G. 
916/11.08.2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 766/23.08.2005. FCRP se numără printre puţinele 
facultăţi din ţară care oferă specializare în Comunicare și Relaţii Publice la toate cele trei cicluri de 
studii universitare, respectiv licenţă, masterat și doctorat. Facultatea funcţionează în cadrul Școlii 
Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), care s-a înființat prin H.G. 183 din 1991, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 75/11.04.1991.

Prezentare generală

Facultatea de Comunicare și Relaţii Publice funcţionează cu următoarele forme de învăţământ:
Ÿ Studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă (IF), locuri finanţate de la bugetul de stat și 

locuri cu taxă, cu durata de 3 ani:
1. Specializarea Comunicare și Relaţii Publice
2. Specializarea Publicitate
3. Specializarea Comunicare și Media Emergente (cu predare în limba engleză) 

Ÿ Studii universitare de masterat, învăţământ cu frecvenţă (IF), locuri finanţate de la bugetul de 
stat și locuri cu taxă, cu durata de 2 ani

Ÿ Studii universitare de masterat, învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR), locuri cu taxă, cu durata de 2 ani
Ÿ Studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă (IF), pe durata a 136 ore 

didactice:
1. Comunicare în domeniul sănătăţii
2. Discurs și adresare publică (Public Speaking)

Ÿ Studii universitare de doctorat, învăţământ cu frecvenţă (IF), locuri finanţate de la bugetul de stat 
și locuri cu taxă, cu durata de 3 ani

SNSPA are în componenţă următoarele facultăţi și departamente:
Ÿ Facultatea de Comunicare și Relaţii Publice
Ÿ Facultatea de Știinţe Politice
Ÿ Facultatea de Administraţie Publică
Ÿ Facultatea de Management
Ÿ Departamentul de Relaţii Internaţionale și Studii Europene
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Valori care ne ghidează

Pionierat Excelenţă
Creăm momentele pe care ceilalți 
le citează

1991: Departamentul de Comunicare și 
Relaţii Publice din cadrul SNSPA 
organizează cursuri postuniversitare.

1998: Facultatea de Comunicare și Relaţii 
Publice (FCRP) introduce forma de pregătire 
universitară. Este lansată Revista Română 
de Comunicare şi Relaţii Publice.

2000: Se lansează comunicare.ro, editura 
FCRP. Activitatea editorială este marcată de 
traduceri în premieră și titluri de referință din 
domeniul științelor socio-umane.

2004: În premieră ,  în România, FCRP 
o rg a n i ze a z ă  t re i  m a s te ra te  o n l i n e : 
Managementul Proiectelor, Management și 
Comunicare în Afaceri,  Management 
Educaţional și Comunicare Instituţională.

2009: Se lansează o nouă specializare pentru 
învăţământul universitar - Publicitate.

2002: Este lansată sesiunea de comunicări 
știinţifice ale studenţilor - ComunicarTe.

2003: Ia naștere Universitatea Virtuală de 
Afaceri (UVA), centrul de formare și instruire 
continuă la distanță în domeniul afacerilor, 
ca urmare a unui proiect cofinanţat de 
Uniunea Europeană. 

2008: SNSPA organizează Școala Doctorală 
în Știinţe ale Comunicării. 

2 0 1 7 :  S e  l a n s e a z ă  d o u ă  p r o g r a m e 
postuniversitare de formare și dezvoltare 
profesională continuă: „Discurs și adresare 
publică (Public Speaking)”, respectiv 
„Comunicare în domeniul sănătăţii” (Health 
Communication).

Ne punem întrebări, găsim răspunsuri
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Comunitate Extindere

2006: FCRP lansează programul academic în 
limba engleză.

2007: Se organizează prima ediţie a 
conferinţei internaţionale anuale a FCRP: 
„Globalization and Policies of Development”.

2009: Se înființează Centrul de Cercetare în 
Comunicare al FCRP.

2013: FCRP organizează prima ediţie a 
Conferinţei Internaţionale Qualitative 
Research in Communication, în colaborare cu 
ACT Project, Concordia University, Canada și 
University of Colorado-Boulder. 

2016: Se inaugurează proiectul „Starea 
Națiunii – Construirea unui instrument 
inovator pentru fundamentarea politicilor 
publice” (SIPOCA 11), proiect strategic, 
fi n a n ţ a t  d e  U n i u n e a  E u r o p e a n ă  ș i 
implementat de către SNSPA în parteneriat 
cu Guvernul României și cu GlobalStat 
(European University Institute).

2008: Masteratul de Publicitate este 
acreditat IAA Worldwide.

2011:  M asteratul  în  M anagementul 
P r o i e c t e l o r  o b ţ i n e  a c r e d i t a r e a 
internaţională conferită de PMI Global 
Accreditation Center.

2 0 1 2 :  F C R P  l a n s e a z ă  m a s te rat u l  î n 
Marketing, Publicitate și Relaţii Publice, care 
se finalizează cu diplomă dublă acordată de 
University of Sheffield și de SNSPA.

2 0 1 4 :  S e  î n fi i n ţ e a z ă  C e n t e r  fo r  E U 
Communication Studies.

2014:  Se înfiinţează Centrul  pentru 
O r i e n t a r e  î n  C a r i e r ă  ș i  P r a c t i c ă  î n 
Comunicare și Relaţii Publice.

2019: Se lansează noul program de studii 
universitare de licență cu predare în limba 
engleză, Communication and Emerging 
Media.

2022: Se lansează masteratul în Digital 
Communication and 
Innovation/Comunicare digitală și inovare, 
cu predare în limba engleză.

Dăm voce noilor idei Cunoștinţele deschid noi universuri
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Sediul FCRP

Începând din 2014, Facultatea de Comunicare și Relaţii Publice își desfășoară activitatea într-un 
sediu nou, situat în nordul Bucureștiului. Pentru cursurile cu o componentă practică accentuată, 
clădirea dispune de spaţii moderne:

Ÿ 4 laboratoare IT, cu acces gratuit la Internet, unde studenţii pot consulta resurse online și 
redacta proiecte;

Ÿ un laborator multimedia, dotat cu aparatură audio-video lineară și digitală de ultimă 
generaţie;

Ÿ un laborator cu aparatură de specialitate pentru programul de licență Communication and 
emerging media .

Pe lângă acestea, clădirea este dotată cu săli multifuncţionale, care găzduiesc conferinţe 
internaţionale, workshopuri și alte evenimente dedicate studenţilor. Toate sălile de curs și seminar 
sunt dotate cu aparatură modernă: videoproiector, calculator, instalaţie de sunet. Amfiteatrele 
dispun în plus de sisteme de sonorizare și de table inteligente.
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Învăţământ cu frecvenţă (IF)
Studii universitare de licenţă (3 ani)
Studiile universitare de licenţă se adresează absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat și 
celor care doresc să urmeze o a doua specializare după ce au obţinut deja o licenţă. Diploma 
obţinută după promovarea examenului de licenţă este diplomă de stat, recunoscută oficial. 
Diploma de licenţă acordată de Facultatea de Comunicare și Relaţii Publice permite profesarea în 
următoarele domenii: relaţii publice, publicitate, mass media, marketing politic și electoral, creare 
de imagine, comunicare managerială, gestionarea crizelor, managementul resurselor umane, 
analiză politică, relaţii publice internaţionale, managementul proiectelor, brand management, 
social media, marketing online.
Studenții pot desfășura stagii de practică de specialitate în redacţii ale instituţiilor mass media, 
instituţii guvernamentale, agenţii de publicitate și de relaţii publice, agenţii de marketing și firme 
de consultanţă specializate în promovarea imaginii. Perioada de practică familiarizează studenţii cu 
cerinţele viitoarei profesii.
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Din anul universitar 2019-2020, Facultatea de Comunicare și Relații Publice organizează admitere la 
programul de studii universitare de licență cu predare în limba engleză, Comunicare și Media 
Emergente (Communication and Emerging Media). Planul de învățământ cuprinde discipline care 
reflectă schimbările majore din domeniul comunicării digitale: Comunicare publică și media 
emergente, Comportamentul consumatorului în context digital, Branding prin social media, Digital 
literacy, Digital writing, Comunicare strategică, E-business și marketing digital, Comunicare pe                      
dispozitive mobile, Producție și editare multimedia etc.  

Nou! 



Studii universitare de masterat (2 ani)
Studiile universitare de masterat se adresează absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă, 
care au obţinut diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de profilul 
absolvit. Toate programele de masterat ale FCRP sunt acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale și 
Cercetării Știinţifice prin H.G. 827/ 01.10.2014.

Studii universitare de masterat cu predare în limba română (2 ani)

1. Masterat în Comunicare și Relaţii Publice
2. Masterat în Publicitate 
3. Masterat în Social Media și Marketing Online 
4. Masterat în Leadership și Comunicare Politică
5. Masterat în Managementul Proiectelor 
6. Masterat în Comunicare Managerială și Resurse Umane 
7. Masterat în Management și Comunicare în Afaceri 
8. Masterat în Comunicare Audio-Video 
9. Masterat în Brand Management și Comunicare Corporativă
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Pentru anul universitar 2023-
2024, Facultatea de Comunicare 
și Relaţii Publice organizează 
cursuri pentru următoarele studii 
universitare de masterat, cu 
predare în limba română, forma 
de învățământ cu frecvență (IF):

Studii universitare de masterat cu predare în limba engleză (2 ani)

Pentru anul universitar 2023-2024, Facultatea de Comunicare și Relaţii Publice organizează cursuri 
pentru următoarele studii universitare de masterat, cu predare în limba engleză, forma de 
învățământ cu frecvență (IF):
 1. Master in Project Management
 2. Master in Communication and Advertising
 3. Master in Communication and EU Affairs
 4. Master in Digital Communication and Innovation (din 2022)
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Învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
Studii universitare de masterat (2 ani)

Masterat în Comunicare 
Managerială și Resurse Umane

Masterat în Comunicare
 și Relaţii Publice

Masterat în Managementul 
Proiectelor 

Masterat în Management 
și Comunicare în Afaceri

Programele de studii cu frecvenţă redusă cuprind un număr limitat de activităţi realizate prin 
întâlnirea față în față a studenţilor și cadrelor didactice. Acestea sunt completate de activități 
desfășurate pe platforma de e-learning a facultății, de tip Moodle, care pune la dispoziţie o 
varietate de instrumente ce facilitează învățarea:

Ÿ forum și chat pentru seminarele online;
Ÿ sistem de examinare online;
Ÿ forum pentru teme de discuţie și întrebări frecvente;
Ÿ sistem online de rezolvare a aplicaţiilor;
Ÿ sistem online de evaluare a proiectelor, aplicaţiilor, exerciţiilor și testelor;
Ÿ sistem de prelucrare electronică a informaţiilor legate de prezenţa studenţilor la seminarele 

online, progresul înregistrat de fiecare student, situaţia referatelor și a aplicaţiilor.
Platforma de e-learning facilitează interacţiunea profesor-studenţi, profesor-fiecare student în 
parte (prin serviciul de mesaje), student-student (prin serviciul de chat). Astfel, platforma de 
instruire online permite derularea procesului de instruire și evaluare continuă a studenţilor. 
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Programul „Comunicare în domeniul sănătaţii” se adresează experților din domeniul medical și 
farmaceutic, din instituțiile, asociațiile și organizațiile pentru educație medicală și prevenție, 
decidenților guvernamentali și locali, membrilor sindicatelor de profil și tuturor celor care doresc 
să-și antreneze abilitățile de comunicare despre sănătate, prevenție, educație, reglementare, 
îngrijire și promovare de produse, echipamente sau servicii medicale, competențe conforme cu 
rolul social pe care îl îndeplinesc. 

Persoană de contact: Lector univ. dr. Alina Duduciuc, alina.duduciuc@comunicare.ro 

Cursuri:
Ÿ Tehnici de comunicarea cu mass media în 

domeniul sănătăţii
Ÿ Purtătorul de cuvânt
Ÿ Management strategic în sectorul medical
Ÿ Etica în comunicarea pentru sănătate
Ÿ Comunicarea orientată spre pacient
Ÿ Marketing în sănătate

Ÿ Social media, publicitate şi noi tehnologii 
pentru sănătate

Ÿ MP 1: Comunicare de criză în domeniul sănătăţii
Ÿ MP 2: Public speaking în domeniul sănătăţii
Ÿ MP 3: Comunicare managerială şi comportament 

organizaţional.

Studii postuniversitare (136 ore didactice)

Începând cu anul universitar 2016–2017, FCRP organizează două programe postuniversitare de 
formare și dezvoltare profesională continuă, în forma de învăţământ cu frecvenţă: Comunicare în 
domeniul sănătaţii Discurs și adresare publică (Public Speaking) și . 

Programul postuniversitar „Comunicare în domeniul sănătăţii” se adresează managerilor din sectorul medical, purtătorilor de cuvânt ai instituţiilor 
medicale și medicilor, cu scopul de a le dezvolta competenţele de comunicare atât de necesare pentru îndeplinirea rolului lor social. 
Programul postuniversitar „Discurs și adresare publică (Public Speaking)” se adresează specialiștilor aflaţi în poziţie de top și middle management, 
specialiștilor din industria de comunicare, din consultanţă, vânzări, coaching care consideră oportună aprofundarea, la nivel de formare de abilităţi, 
a practicilor de public speaking. 
Informaţii despre cele două programe postuniversitare sunt disponibile pe www.comunicare.ro.
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Programul „Discurs și adresare publică (Public Speaking)” se adresează specialiștilor care acced sau 
ocupă deja poziţii de top și middle management, specialiștilor din industria de comunicare, din 
consultanţă, vânzări, coaching, care consideră oportună aprofundarea, la nivel de formare de 
abilităţi, a practicilor de public speaking.

Cursuri: 
Ÿ Fundamente ale public speaking
Ÿ Argumentare și dezbatere în contexte de 

public speaking
Ÿ Psihologia comunicării și Psiho-sociologia 

persuasiunii

Ÿ Registre stilistice în adresarea publică
Ÿ Modul practic: performarea discursului
Ÿ Modul practic: studii de caz în genuri 

retorice

Persoană de contact:  Alexandru Cârlan, alex.carlan@comunicare.ro

Informaţii despre cele două programe postuniversitare sunt disponibile pe www.comunicare.ro

http://www.comunicare.ro/


Studii universitare de doctorat (3 ani)
(locuri finanțate de la bugetul de stat și locuri cu taxă)

La colocviul de admitere pentru studiile universitare de doctorat în Știinţe ale Comunicării se pot 
prezenta absolvenţii învăţământului universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă și diplomă 
de master/studii aprofundate (promoţiile anterioare anului 2003 nu au obligativitatea prezentării 
diplomei de master). Cetăţenii altor state se pot înscrie la admiterea la doctorat în conformitate cu 
reglementările în vigoare ale Ministerului Educaţiei Naţionale. 
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Prof. univ. dr. Alina Bârgăoanu, alina.bargaoanu@comunicare.ro
Prof. univ. dr. Diana Cismaru, diana.cismaru@comunicare.ro
Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu, nicoleta.corbu@comunicare.ro
Prof. univ. dr. Paul Dobrescu, paul.dobrescu@comunicare.ro
Prof. univ. dr. Grigore Georgiu, grigore.georgiu@comunicare.ro
Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ, constantin.schifirnet@comunicare.ro 
Prof. univ. dr. Tudor Vlad, tvlad@uga.edu 
Conf. univ. dr. Loredana Ivan, loredana.ivan@comunicare.ro
Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru, valeriu.frunzaru@comunicare.ro
Conf. univ. dr. Loredana Vladu, loredana.vladu@comunicare.ro

Candidaţii sunt încurajaţi să contacteze un coordonator 
de doctorat în vederea elaborării proiectului de cercetare.

Coordonatori de doctorat (în domeniul ştiinţelor comunicării)

Începând cu anul universitar 2008-2009, în Facultatea de Comunicare și Relaţii Publice se 
desfășoară un program doctoral în Știinţe ale Comunicării. Școala Doctorală oferă locuri în sistem cu 
frecvenţă, fără taxă sau cu taxă.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi: 
http://doctorat.snspa.ro/domenii-de-doctorat/stiinte-ale-comunicarii/

http://doctorat.snspa.ro/domenii/stiinte
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Activităţi complementare
Relații Internaționale

Anual, peste 50 de studenți beneficiază de o mobilitate de studiu și peste 20 de studenți beneficiază de 
o mobilitate de practică prin intermediul programului +. Facultatea de Comunicare și Relaţii Erasmus
Publice a încheiat peste 40 de acorduri inter-instituţionale pentru mobilități de studiu +. Erasmus
Pentru a beneficia de o mobilitate de studiu sau o mobilitate de practică prin programul +, Erasmus
studenții FCRP trebuie să participe la selecția organizată de Biroul + FCRP.Erasmus
Mai multe detalii puteţi afla pe site-ul , secţiunea + www.comunicare.ro Erasmus
( ). http://comunicare.ro/index.php?page=erasmus  

Persoane de contact: Conf. univ. dr. Corina Buzoianu,   corina.buzoianu@comunicare.ro
                                                                                                      

Muş Alparslan Üniversitesi (Turcia);
Ariel University (Israel) 
The Board of Regents of the University System of Georgia 
by and on behalf of the University of Georgia (UGA) (SUA) 
Università degli Studi di Salerno (Italia) 
Vilnius Gediminas Technical University (Lituania) 
Università degli Studi di Milano-Bicocca (Italia) 
Comenius University in Bratislava (Slovacia) 
University of Patras (Grecia) 
Yeditepe University (Turcia) 
Vrije Universiteit Brussel (Belgia) 
New Bulgarian University (Bulgaria) 
Jagiellonian University (Polonia) 
The D.A. Tsenov Academy of Economic, Svishtov (Bulgaria) 
La Salle - Universitat Ramon Llull  (Spania) 
Universitat Oberta de Catalunya (Spania) 
Universidad Miguel Hernandez de Elche (Spania)  
Universitat de Girona (Spania) 
Université de Bordeaux (Franța)
Universite Lumiere Lyon 2 (Franța) 
Université de Cergy-Pontoise (Franța) 
Sciences Po Grenoble (Franța) 

Sup De Pub School of Communication (Franța) 
Université Sciences Po Paris (Franța)
Università degli Studi di Perugia (Italia) 
Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia) 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Italia) 
Università degli Studi di Torino (Italia) 
Universidade Autónoma de Lisboa (Portugalia) 
Universida de da Beira Interior (Portugalia)
Westfalische Hochschule (Germania) 
Technische Universitat Ilmenau (Germania) 
Universiteit Utrecht (Olanda) 
VIVES University College (Belgia) 
Bournehmouth University Higher Education Corporation (UK) 
College of Management Edukacja (Polonia) 
University of Lower Silesia (Polonia) 
Klaipeda University (Lituania) 
Baltic International Academy (Letonia) 
Çanakkale Onsekiz Mart University (Turcia) 
Sakarya University (Turcia) 
Yeditepe University (Turcia) 
Karabuk University (Turcia) 
Ege University (Turcia) 

Acorduri inter-instituţionale  

Maria Ignat, erasmus@comunicare.ro
 monica.bira@comunicare.roMonica Bîră,

 erasmus@comunicare.roDiana Ceușan,
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Georgiana Tuinete – Erasmus+ Universidad Miguel Hernández de Elche (2021/2022)
 Astăzi, la mai puțin de o săptămână de când am terminat frumoasa aventură studențească, îmi 
amintesc cu nostalgie cum a început totul și cum am plecat în bagaj cu toată anxietatea și frica de necunoscut, 
pe lângă entuziasmul aferent, evident. 
 Din punct de vedere profesional, pot spune că mă bucur că am ales un domeniu care se axează foarte 
mult pe orele de practică. Am învățat cum decurg lucrurile pe un platou de �lmare (cum se realizează o 
emisiune TV live:  ), ce înseamnă să realizezi un întreg serial, lucrul www.youtube.com/watch?v=MzZJ93HNMnk
cu actorii, deplasarea pe teren, tehnici de �lmare, tipuri de camere, cum se realizează interviurile, cum se 
editează un videoclip, munca în echipă etc. Însă sunt fericită că am adus și o parte din România acolo. Prin 
prisma faptului că vorbeam limbi diferite am putut realiza, în cadrul unei materii, un întreg videoclip educativ 
despre modul în care acest lucru ne in�uențează modul de gândire, cu referire la limba spaniolă, engleză și 
română (  ). www.youtube.com/watch?v=7D2NLt-Py50
 Din punct de vedere personal, lucrurile sunt mult mai complexe. Eu cred că Erasmus înseamnă în 
primul rând șansa de a te dezvolta personal, iar experiența profesională acumulată vine ca un bonus. Orele 
petrecute pe platoul de �lmare au fost minunate, dar cum aș putea să vorbesc despre ele dacă nu aș aduce în 
discuție și orele în care am iesit să gătim pizza în casa unor studente din Peru și Italia sau în care am făcut 
schimb de informații culturale? Să petrec patru ore pe săptămână învățând despre editarea video mă va ajuta 
enorm în crearea de conținut și skill-urile ce țin de vizual, însă ce ar � însemnat ele fără orele de dans cu 
prietenii din Mexic? Realizarea documentarelor video a reprezentat timp prețios, dar la fel de mult a contat și 
timpul petrecut în excursiile cu grupul de studenți.  
 Pentru că știu că nici o poveste din lume nu poate egala experiența pe care o poate trăi �ecare student 
pe propria piele, o să închei prin a spune că Erasmus a fost ușa pe care eu am ales să intru, �ind conștientă de 
faptul că la întoarcere o să am și mai multe bagaje cu mine. Însă nu știam că toate vor � ușoare, pline de 
amintiri plăcute. 
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Proiecte de cercetare cu finanţare națională și internaţională 
Internaţionalizare și dezvoltare programe academice

Planificare strategică privind consolidarea rezilienţei în faţa dezinformării și a ameninţărilor de tip hibrid
2020-2023, proiect implementat de Ministerul Afacerilor Externe, în parteneriat cu SNSPA, și finanțat prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul Edu-C-Ad: Noi instrumente pentru strategia națională privind educația continuă a adulților din 
România, 2020-2023, derulat de Ministerul Educației în parteneriat cu SNSPA și finanțat prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă. 

A pilot study on mapping the attitudes towards 
Covid-19 vaccination in online communities 
(RO HU Vax), finanțat prin CIVICA și 
implementat de SNSPA în parteneriat cu Central 
European University (Budapesta, Ungaria).  

HORIZON 2020 - SESAME - Smart European 
Space Access through Modern Exploitation of 
data science - H2020-EU.2.1.6.1.

YouCheck ! (2019-2021), YouVerify! (2021-2022) 
- proiecte internaționale al căror scop este 
identificarea de soluții aplicate pentru 
combaterea dezinformării.
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Starea Naţiunii. Construirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice 
(2016–2019) - proiect de promovare a utilizării datelor statistice și de cercetare în fundamentarea 
politicilor publice și a deciziilor strategice. 
Sursa de finanțare: Programul Operațional Capacitate Administrativă
http://www.starea-natiunii.ro

Noi instrumente pentru strategia naționala privind educația continuă a adulților din România - Edu-
C-Ad – elaborarea „Strategiei Naționale pentru Educația Continuă a Adulților 2021-2027". Proiectul 
este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

ECREA Temporary Working Group: Communication and the European Public Sphere – primul grup 
de lucru internațional pe tema sferei publice europene din cadrul European Communication 
Research and Education Association (2014–2016).
http://www.ecrea.eu 

Jean Monnet Chair prof. dr. Alina Bârgăoanu - EU Communication and the European Public Sphere 
(2013–2016) – prima „catedră” Jean Monnet dedicată studiului comunicării în context european. 
Sursa de finanțare: Life-Long Learning Program – Comisia Europeană
http://www.eucommunication.eu



Acces la oportunităţi de învăţare și orientare în carieră pentru studenţi

Consiliere și stagii de pregătire practică pentru o carieră de succes în comunicare – proiect de 
consiliere profesională și orientare în carieră pentru studenți; 150 de studenți realizează internshipuri 
în cadrul uneia dintre cele mai mari agenții de comunicare din România (2014 – 2015) 
În urma proiectului, a fost înființat în cadrul FCRP Centrul de Orientare în Carieră și Practică în 
Comunicare și Relații Publice, care le propune studenților diferite activități prin care își pot 
descoperi atât înclinațiile personale, cât și opțiunile de carieră.
Partener: Mercury 360 Communications
Sursa de finanțare: Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
http://www.adstarter.ro
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Creativitate și excelență în studiu, integrare academică și socială - CESIAS@SNSPA – creșterea 
gradului de retenție și de integrare academică și socială a studenților din anul I, programul de 
licență (2018-2021).
Finanțare primită prin Proiectul privind învățământul secundar (ROSE), gestionată de Ministerul 
Educației Naționale – Unitatea de Management al Proiectelor cu FinanțareExternă și asigurată de 
Banca Mondială.
https://snspa.ro/cercetare/proiecte/creativitate-si-excelenta-in-studiu-integrare-academica-si-sociala/

Integrarea academică a studenților



Cercetare academică

Ageing, Communication, Technology (ACT PROJECT) – proiect internaţional de cercetare 
coordonat de Concordia University, Montreal, Canada (2014–2021). 
Sursa de finanțare: SSHRC Partnership Grants 
http://actproject.ca/
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Communicating science to young generations: Metaphors our children learn by (2020-2022)
Sursa de finantare: UEFISCDI
http://comunicare.ro/en/index.php?page=communicating-science

Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political 
Populism for Democratic Politics – cercetare cu privire la impactul populismului la nivelul UE 
(2014–2018).  
Parteneri: reprezentanți ai universităților din 28 de state europene
Sursa de finanțare: European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research
http://www.ntnu.edu/populistcommunication/populist-political-communication-in-europe

Anda Mărtinaș, 
absolventă Communication and 

Emerging Media, 2022

„Facultatea pentru mine a fost o întâmplare. 
Inițial, nu-mi doream să continui studiile după 
absolvirea liceului, însă FCRP a știut cum să mă 
atragă. A fost nevoie doar de un concurs, ce 
promova o specializare nouă în limba engleză. 
CEM a reprezentat una dintre cele mai bune 
decizii pe care am luat-o cu privire la parcursul 
meu profesional. Profesorii cu expertiză în 
domeniu, varietatea de materii studiate și 
mediul modern al facultății sunt doar o parte 
din motivele pentru care aș recomanda-o 
oricui. Cel mai mult mi-a plăcut cum timp de 3 
ani am simțit o provocare constantă de a-mi 
depăși limitele creative, căutând să devin cea 
mai bună versiune a mea".
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Centrul de Cercetare în Comunicare

Centrul de Cercetare în Comunicare din cadrul Facultăţii de 
Comunicare și Relaţii Publice este un spațiu dinamic, a cărui 
misiune este de a stimula cercetarea aplicată, concentrată pe 
probleme de actualitate specific românești, și de a crea un pol 
de cercetare recunoscut la nivel internaţional. Centrul de 
Cercetare în Comunicare a organizat și continuă să organizeze 
diferite evenimente academice, conferinţe, colocvii, 
workshopuri cu participare internaţională și a stabilit 
parteneriate solide cu universităţi din străinătate. Principalul 
partener al Centrului de Cercetare în Comunicare este James 
M. Cox Jr. Center for International Mass Communication 
Training and Research, Grady College of Journalism and Mass 
Communication, University of Georgia, SUA.
Informaţii suplimentare se găsesc la adresa 
https://commcenter.eu/

„În cadrul Centrului de Cercetare în 
Comunicare, încercăm să îi implicăm 
cât mai mult pe studenţi în cercetările pe 
care le derulăm. Considerăm că 
entuziasmul şi curiozitatea lor dau 
valoare proiec telor  noastre.  Ne 
propunem în continuare să îi mobilizăm 
pe studenţi şi să contribuim la crearea 
unei reţele de tineri cercetători”.

 
Persoana de contact:

Prof. univ. dr. Nicoleta Corbu,
nicoleta.corbu@comunicare.ro

CERCETARE
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Center for EU Communication Studies

Center for EU Communication Studies (CECS) din cadrul 
SNSPA este umbrela instituţională a primului cluster 
academic din România dedicat comunicării publice în 
context european. Comunicarea europeană este o temă 
prea puţin cercetată şi dezbătută, în ciuda mizei sale 
strategice în soluţionarea a ceea ce specialiştii numesc 
„criza de legitimitate şi de leadership a UE”. CECS se 
doreşte a fi o platformă internaţională destinată 
explorării ştiinţifice şi instrumentalizării acestui fenomen. 
I n fo r m a ţ i i  s u p l i m e n t a r e  s e  g ă s e s c  l a  a d r e s a 
http://eucommunication.ro.

Persoana de contact: 
Conf. univ. dr. Loredana VLADU, 
loredana.vladu@comunicare.ro
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Revista Română de Comunicare și Relaţii Publice

Romanian Journal of Communication and Public Relations este o publicaţie academică de referinţă 
în România, în domeniul ştiinţelor comunicării. Revista apare încă din anul 1999. În Romanian 
Journal of Communication and Public Relations sunt publicate articole ştiinţifice de calitate, care 
analizează critic literatura de specialitate sau descriu rezultatele cercetărilor în comunicare, mass 
media, relaţii publice, jurnalism etc. Revista include, de asemenea, recenzii ale unor apariţii 
editoriale recente, semnificative pentru profilul publicaţiei. 
Revista beneficiază de vizibilitate internaţională, fiind inclusă în baze internaţionale de date 
recunoscute – ISI WoS Emerging Sources Citation Index, SCOPUS, EBSCO Publishing, ProQuest CSA, 
CEEOL, DOAJ, Genamics Journal Seek, Cabell’s Directories şi Index Copernicus.
Mai multe detalii privind Romanian Journal of Communication and Public Relations sunt 
disponibile la adresa www.journalofcommunication.ro.
Editor: Conf. univ. dr. Elena Negrea-Busuioc, elena.negrea@comunicare.ro
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Conferinţele internaţionale ale FCRP 

Ÿ Media and the Public Sphere. New Challenges to the Digital Era (2015, Lyon, în colaborare cu Institut 
de la Communication, Franţa și Cox International Center, University of Georgia, SUA).

Ÿ European Conference of Social and Behavioral Sciences (2015, București, în parteneriat cu 
International Association of Social Science Research, Turcia).

Ÿ Qualitative Research in Communication (2015, București, în colaborare cu ACT Project, Concordia 
University, Canada și University of Colorado-Boulder, SUA)

Ÿ Media and the Public Sphere. Empowered Audiences in the Digital Age (2016, Athens, în colaborare 
cu Institut de la Communication, Franţa și Cox International Center, University of Georgia, SUA).

Ÿ Qualitative Research in Communication (2017, București în colaborare cu University of Colorado 
Boulder, USA și Jagiellonian University in Kraków, Poland).

Ÿ Measuring Development in Turbulent Times (2017, București, în colaborare cu Secretariatul 
General al Guvernului, European University Institute - Globalstat și Robert Schumann Center for 
Advanced Studies).

Ÿ Semiosis in Communication – Differences and Similarities, 2018, București, în colaborare cu 
Southeast European Center for Semiotic Studies (SEECSS) at New Bulgarian University (NBU), 
Sofia, Bulgaria și International Association for Semiotic Studies (IASS-AIS).

Ÿ International Visual Methods Conference 6 (IVMC 6), 2019, București.
Ÿ Qualitative Research in Communication (2019, București, în colaborare cu University of Colorado 

Boulder, SUA, Jagiellonian University, Polonia, Ariel University, Israel).
Ÿ ECREA Political communication section conference: Communicating crisis: Political communication 

in the age of uncertainty (2021, București, conferință virtuală, în colaborare cu ECREA)
Ÿ Narratives and Counter Narratives of Aging and Old Age: Re�exivity in Aging Studies (2022, online, 

conferință comună a European Network of Aging Studies - ENAS - și North American Network of 
Aging Studies – NANAS).
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Sesiunile de comunicări știinţifice ale studenţilor 
ComunicarTe
Începând cu anul 2003, sesiunea de comunicări științifice  oferă un cadru de dezbatere ComunicarTe
și diseminare a rezultatelor cercetărilor sau proiectelor de cercetare realizate de studenți, acoperind 
un spectru larg de problematici din sfera științelor comunicării: comunicare organizaţională, 
comunicare interpersonală, relaţii publice, marketing și branding, comunicare publicitară, 
comunicare politică etc.
De-a lungul anilor, evenimentul a reunit nu doar prezentări ale lucrărilor științifice și dezbateri pe 
marginea acestora, ci și secțiuni complementare de eseuri, concursuri de fotografie, lansări de carte, 
workshopuri etc. Din 2018, odată cu lansarea secțiunii Campanii de Comunicare, participanții au 
avut la dispoziție un brief de la o organizație reală pentru a propune o campanie de comunicare.
Ediția din 2021 a adus ca noutate secțiunea Video de prezentare a lucrării de absolvire; aceasta a pus 
în evidență abilitățile de prezentare și de producție de shareable content alte studenților și s-a 
bucurat de mult succes în rândul acestora. 

Temele ultimelor ediții:
Ÿ 2019: New media, old tricks: reconfigurări ale comunicării în era digitală;
Ÿ 2021: Nici aproape, nici departe. Distanța simbolică în comunicare.
Ÿ 2022: Autenticitate și responsabilitate în comunicarea digitală

Pentru ilustrare, iată titlurile câtorva dintre lucrările premiate la ultimele ediții:
Ÿ Mema digitală: cod al comunităților interpretative - cazul Classical Art Memes;
Ÿ Emoțiile și decodificarea emoțiilor. Predictori ai competenței emoționale;
Ÿ Fenomenul cancel culture.

„Numele meu este Anca Mangra și studiez la masterul de Brand Management și Comunicare 
Corporativă din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, București. 
În 2021 am participat la Sesiunea de comunicări științifice din cadrul ComunicarTe cu 
lucrarea de licență intitulată „Emoțiile și decodificarea emoțiilor. Predictori ai competenței 
emoționale” și am obținut premiul al II-lea. A fost o experiență deosebită, fiindcă am avut 
oportunitatea de a prezenta lucrarea, de a răspunde la întrebările primite din partea 
comisiei și de a privi lucrarea din mai multe perspective. Munca depusă, dar și aprecierea 
primită m-au determinat să îmi doresc să urmez cursurile de master, dar și să mă implic în 
cercetare”.

Anca Mangra, șefă de promoție Comunicare și Relații Publice 2018-2021



Editura 

Editura comunicare.ro a fost înființată în anul 2000, ca departament în cadrul Școlii Naționale de 
Studii Politice și Administrative, Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Activitatea editorială a 
debutat prin editarea de cursuri universitare pentru studenții Facultății de Comunicare și Relații 
Publice, dar foarte curând interesul publicului larg a determinat o extindere spre zona traducerilor și 
o diversificare a tematicilor abordate.
Astãzi, prin oferta editorială, cititorii se pot întâlni cu o serie de autori fundamentali și au acces la 
cărți de referință din domeniul științelor socioumane. Unul dintre principalele obiective ale editurii 
este acela de a reconfigura pentru publicul românesc domenii care nu au fost abordate până acum 
în mod sistematic: teoria comunicãrii, analiza publicitară, relațiile publice și studiul mass-media. O 
parte semnificativă a portofoliului editorial este consacrată evoluțiilor din lumea contemporană, 
sferei publice europene, relațiilor internaționale și geopoliticii, precum și studiilor de marketing și 
management.
De asemenea, comunicare.ro publică Revista Română de Comunicare și Relații Publice, editată de 
Centrul de Cercetare în Comunicare al Facultății de Comunicare și Relații Publice.
Pentru mai multe informații, accesați site-ul editurii: .www.edituracomunicare.ro
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Baza materială
Laboratorul de informatică
Facultatea de Comunicare și Relaţii Publice are un laborator de informatică dotat cu 63 de 
calculatoare de ultimă generaţie, disponibile 12 ore pe zi. Accesul în laborator este permis tuturor 
studenţilor facultăţii, pe bază de programare. Pe baza contului de utilizator,  studenții pot consulta 
resursele electronice puse la dispoziție de Biblioteca SNSPA. 

Laboratorul multimedia
Laboratorul multimedia este dotat cu 
aparatură audio-video lineară și digitală de 
ultimă generaţie, care permite simularea unor 
situaţii concrete de comunicare și prezentarea 
unor  studi i  de caz .  Seminarele  de la 
disciplinele cu un pronunţat caracter aplicativ 
se desfășoară în laborator, iar simulările la care 
participă studenţii sunt înregistrate și 
analizate împreună cu profesorii, fiind folosite 
ca material didactic.



Dotări
Aparatura pusă la dispoziţia studenţilor asigură desfășurarea unui învăţământ modern: 
calculatoare, imprimante, retroproiectoare, videoproiectoare, aparatură audio-video, aparatură 
pentru video-conferinţe, aparatură de montaj audio-video lineară și digitală, plăci de achiziţie 
video, aparatură foto, camere video, ecrane de proiecţie, servere, copiatoare, instalaţie de 
sonorizare digitală, aparate de inscripţionare CD-uri/DVD-uri, scannere.
Toate sălile de curs și seminar sunt dotate cu aparatură modernă: videoproiector, calculator, 
instalaţie de sunet. Amfiteatrele dispun în plus de sisteme de sonorizare și de table inteligente.
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Platforma de e-learning
Cele patru masterate în sistem IFR utilizează o platformă de e-learning de tip Moodle.
Pe această platformă, fiecare curs din programa masteratelor în forma învăţământ la distanţă are o 
pagină dedicată, care conţine prezentarea cursului, suportul de curs în format electronic, 
calendarul activităţilor şi forumul de anunţuri şi întrebări frecvente, precum şi secţiunile dedicate 
seminarelor online şi evaluării.
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Site-ul facultăţii 
Site-ul principal al FCRP ( ) oferă informații complete despre programele de www.comunicare.ro
studiu, etapele procesului de admitere sau tipurile de burse disponibile. Site-ul cuprinde de 
asemenea secțiuni de știri și evenimente, pagini dedicate programelor de studiu în străinătate 
(precum Erasmus+) și relațiilor cu universități din alte țări, precum și informații despre activitatea de 
cercetare a profesorilor și a studenților. Secțiunea Comunitate centralizează informații despre 
profesori, studenți și absolvenți (alumni).
Versiunea în limba engleză a site-ului (www.comunicare.ro/en) cuprinde mai ales informații despre 
evenimente internaționale (precum conferințe), activități de cercetare și programe de studiu în 
limba engleză (de exemplu, specializarea Comunicare și Media Emergente), deschise studenților 
din toată lumea.
Site-ul cuprinde și o zonă accesibilă doar studenților (Campusul virtual), unde aceștia își pot 
consulta situația școlară sau notele.
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FCRP în social media

Facultatea de Comunicare și Relații Publice este prezentă pe Facebook, Instagram și YouTube 
pentru a comunica eficient și în timp real cu studenți actuali sau viitori, alumni, parteneri din mediul 
academic și profesional, profesori și elevi interesați de atmosfera de la FCRP. 
Aici veți întâlni noutăți și știri din domeniul comunicării, oferte de joburi din partea companiilor de 
profil, interviuri cu studenți care s-au remarcat prin realizări, dezbateri cu invitați din domeniu, 
informații despre #CeIsprăviAuMaiFăcutAlumniiNoștri, dar și video-uri și transmisiuni live de la 
evenimente, workshop-uri și conferințe internaționale organizate de facultate.

Vă așteptăm în #ComunitateaFCRP!

www.facebook.com/FCRP.SNSPA
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www.instagram.com/fcrp.snspa/

www.youtube.com/c/Facultatea
deComunicaresiRelatiiPublice
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Corpul profesoral
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Prof. univ. dr. Remus PRICOPIE, Rector
Prof. univ. dr. Alina BÂRGĂOANU, Decan
Prof. univ. dr. Paul DOBRESCU, fondatorul FCRP
Conf. univ. dr. Mălina CIOCEA, Prodecan
Conf. univ. dr. Valeriu FRUNZARU, Prodecan
Lector univ. dr. Carmen NOVAC, Prodecan
Prof. univ. dr. Diana-Maria CISMARU, Director
Departament Relaţii Publice
Conf. univ. dr. Loredana VLADU, Director Departament
Comunicare

Prof. univ. dr. Dumitru BORŢUN
Prof. univ. dr. Nicoleta CORBU
Prof. univ. dr. Adrian CURAJ
Prof. univ. dr. Ioan DEAC
Prof. univ. dr. Gabriela DRĂGAN
Prof. univ. dr. Grigore GEORGIU
Prof. univ. dr. Radu Cristian MUȘETESCU
Prof. univ. dr. ing. Constantin OPRAN
Prof. univ. dr. Florina PÎNZARU
Prof. univ. dr. Gheorghe SAVU
Prof. univ. dr. Constantin SCHIFIRNEŢ
Prof. univ. dr. Ștefan STANCIU
Prof. univ. dr. Tudor VLAD

Conf. univ. dr. Bogdan ABAZA
Conf univ. dr. Florin ABRAHAM
Conf. univ. dr. Monica BÎRĂ
Conf. univ. dr. Mădălina BUGA-MORARU
Conf. univ. dr. Raluca BUTUROIU
Conf. univ. dr. Maria CERNAT
Conf. univ. dr. Corina DABA-BUZOIANU
Conf. univ. dr. George DAVID
Conf. univ. dr. Alina DUDUCIUC
Conf. univ. dr. Flavia DURACH
Conf. univ. dr. Andrei GĂITĂNARU
Conf. univ. dr. Dorina GUŢU
Conf. univ. dr. Liana IONESCU
Conf. univ. dr. Loredana IVAN
Conf. univ. dr. Cristina LEOVARIDIS
Conf. univ. dr. Irina MARSH
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