FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI
FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII
DEPARTAMENTUL DE JURNALISM
ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII
MASTER
PRODUCTIE MEDIA

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
MANAGEMENT CULTURAL
2.2 Titularul activităţilor de curs
LECT. UNIV. DR. OANA OMETA
2.3 Titularul activităţilor de seminar
LECT. UNIV. DR. OANA OMETA
2.4 Anul de studiu
I 2.5 Semestrul
I
2.6. Tipul de evaluare
Colocviu 2.7 Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
Din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
108
3.8 Total ore pe semestru
150
3.9 Numărul de credite
6
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



Sala dotata cu videoproiector

5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Sala dotata cu videoproiector

OBL

1
14
ore
37
10
56
1
4

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate


C2.4 Utilizarea unor criterii şi metode standard de evaluare a calităţii şi limitelor folosirii diverselor
tehnologii în cadrul unor acte concrete de informare şi comunicare



C3.2 Identificarea particularităţilor utilizării specializate a diverselor tipuri media în comunicare în funcţie de
specificul canalului şi al produsului media



C4.4 Aplicarea criteriilor, metodelor şi modelelor de evaluare folosite în gestionarea
informaţiilor/conținuturilor in mediul digital



C6.4 Evaluarea unei structuri de rubrici, grile de programe în funcţie de conceptele de bază privind
integrarea unui produs într-o structură de pachet informaţional



C1.5 Elaboarea unor proiecte de investigaţie şi intervenţie în domeniul de specialitate

CT1 Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale uzuale, în
vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora

7. Obiectivele disciplinei (din grila competențelor acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

Introducerea in Management cultural
Analizarea si înțelegerea relației reprezentărilor media cu un context cultural și cu
așteptările audienței
Accesarea conceptelor teoretice circumscrise Managementului cultural
Dobândirea capacității de a opera cu aceste concepte în scopul analizării diferitelor
modalități de reprezentare și diseminare ale realității contemporane în mai multe tipuri de
media
Dezvoltarea abilităților de a realiza proiecte culturale care să reflecte noile modele de
management cultural

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Noţiuni introductive de management: definiţii, funcţii,
domenii

Metode de predare
Prezentare interactivă

2.

Managementul în domeniul culturii. Cultura și relația
management – cultură

Prezentare interactiva

3.

Rolul managerului cultural în era globalizării

Prezentare interactiva

4.

Organizarea procesului de management

Prezentare interactiva

5.

Managementul resurselor umane

Prezentare interactiva

6.

Rolul mass-media în managementul cultural

Prezentare interactiva

7.

Management de proiect cultural

Prezentare interactiva

8.

Promovarea produselor culturale

Prezentare interactiva

9.

Particularitățile sistemului de management în cultură

Prezentare interactiva

Observaţii

10. Leadership în domeniul cultural

Prezentare interactiva

11. Organizațiile culturale și orientări strategice. Studii de
caz: bune practici în managemetul cultural în spațiul
european

Prezentare interactiva

12. Profesionalizarea managementului cultural

Prezentare interactiva

13. Recapitulare. Verificarea cunoștințelor
14. Prezentarea proiectelor
Bibliografie
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Abrudan, Elena, Cultura vizuală. Experiențe vizuale în era postmodernă, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013.
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8.2 Seminar / laborator
Pregătirea proiectelor realizate de studenti
Pregătirea proiectelor realizate de studenti
Pregatirea proiectelor realizate de studenti
Pregătirea proiectelor realizate de studenti
Pregatirea proiectelor realizate de studenti
Prezenarea proiectelor realizate de studenti
Prezenarea proiectelor realizate de studenti

Metode de predare
Discutii si prezentari
interactive
Discutii si prezentari
interactive
Discutii si prezentari
interactive
Discutii si prezentari
interactive
Discutii si prezentari
interactive
Discutii si prezentari
interactive
Discuții și prezentări
interactive

Observaţii

Test de evaluare a
cunostintelor

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Ghidarea comportamentului profesional într-un context global de pe poziția de comunicatori responsabili în spațiul public,

respectând codurile profesionale recunoscute.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

Evaluare finala–
Colocviu
Evaluare pe parcurs

Realizarea unui proiect de
analiză
Realizarea unui proiect de
management cultural

10.3 Pondere din nota
finală
40%
60%

10.6 Standard minim de performanţă
.
Sa demonstreze ca si-au insusit conceptele predate si au capacitatea de a le folosi intr-o lucrare de analiza a reprezentarii
contextului cultural in produsele media si in realizarea acestora

Data completării

Semnătura titularului de curs

27.09.2021..........................
Data avizării în departament
2021-2022..........................

Semnătura titularului de seminar

....

....

Semnătura directorului de departament
…............................

