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Programul de masterat Comunicare, Societate şi Mass Media reprezintă o continuare a
masteratului de Comunicare Socială şi Relaţii Publice. Acesta a fost iniţiat în anul 2000-2001 în cadrul
Catedrei de Sociologie, la Facultatea de Istorie şi Filozofie şi ulterior a funcţionat până în anul universitar
2007-2008 la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială. Propus iniţial ca o direcţie de specializare
pentru absolvenţii secţiei de sociologie din cadrul facultăţii pentru a extinde accesul acestora la nişele
ocupaţionale din domeniul mass media sau al comunicării şi relaţiilor publice, foarte repede programul
Comunicare Socială şi Relaţii Publice a devenit de interes şi pentru alţi absolvenţi în domeniul ştiinţelor
socio-umane. Succesul programului este confirmat de doi indicatori. În fiecare an de funcţionare,
numărul candidaţilor a fost cel puţin de două ori mai mare decât numărul de locuri bugetate, numărul
candidaţilor selecţionaţi pe locuri cu taxă fiind mai mare decât cel al studenţilor pe locuri bugetate.
Începând cu anul universitar 2001-2002, o mare dintre studenţii înmatriculaţi sunt absolvenţi ai unei alte
specializări decât sociologia: asistenţă socială, filologie, jurnalistică, ştiinţe politice, geografie, studii
europene, etc. De asemenea, un număr semnificativ de studenţi au provenit din alte centre universitare:
Sibiu, Alba Iulia, Petroşani, Iaşi.
Transformarea masteratului de Comunicare Socială şi Relaţii Publice în programul de masterat
Comunicare, Societate şi Mass Media este rezultatul unei decizii strategice ce a ţinut cont de expertiza
dezvoltată în cadrul catedrei de sociologie, interesul studenţilor şi nişele existente pe piaţa muncii pentru
această specializare, precum şi de înfiinţarea în cadrul UBB a unei catedre de comunicare şi relaţii publice
în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării.
În noul format programul de masterat îşi propune să ofere studenţilor o pregătire teoretică şi
practică aprofundată, concretizată în transmiterea unor competenţe instrumental-aplicative utile atât din
perspectiva inserţiei pe piaţa muncii, cât şi pentru dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în
vederea înscrierii în treapta următoare de pregătire – studiile doctorale – pentru a urma cu succes o carieră
academică, în unităţile de învăţământ superior sau în cele de cercetare. Reducerea licenţei la trei ani
transferă în fapt masteratului sarcina de a desăvârşi pregătirea tinerilor într-o anumită specializare, lucru
posibil printr-un program de master centrat pe acest obiectiv. Deşi se axează pe o pregătire aprofundată
într-un domeniu specializat, programul urmăreşte de asemenea dezoltarea capacităţilor generale de
cunoaştere a realităţii sociale, prin însuşirea unor componente teoretice şi metodologice fundamentale,
utilizabile în orice domeniu al cercetării sociale .
Astfel, din punct de vedere teoretic, studenţii se vor familiariza cu cele mai reprezentative teorii
contemporane, precum şi cu schimbările de paradigme intervenite în ultimele decenii în analiza
comunicării şi mass media.
Pe plan metodologic, masteratul îşi propune să prezinte, într-un mod consistent şi aprofundat,
metodele şi tehnicile de culegere a informaţiei utilizate în analiza comunicării şi a mass media, precum şi
al procedurilor de prelucrare şi interpretare a datelor obţinute din cercetările empirice. Se realizează o
predare şi o însuşire echilibrate a metodologiilor cantitative şi calitative, insistându-se pe aspectele cele
mai moderne utilizate în cercetările recente. În sfârşit, arsenalul metodologic specific domeniului este
completat cu cunoştinţe generale privind cercetarea ştiinţifică, argumentarea şi comunicarea rezultatelor
obţinute.
La absolvire, studenţii cunosc principalele concepte, teorii şi modele generale privind structura şi
dinamica procesului comunicaţional în diverse contexte sectoriale (comunicare în grupuri mici versus
comunicare publică şi de masă, campanii de comunicare, comunicare publicitară sau politică, relaţii
publice, etc). De asemenea ei au formată capacitatea de a utiliza diversele metode cantitative şi calitative
în studierea mijloacelor, conţinuturilor şi consecinţelor comunicării sociale şi a relaţionării cu publicul, au
abilităţi şi competenţe practice de cercetare, evaluare şi intervenţie în domeniul comunicării publice a
diferitelor organizaţii.

