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Temele cursului
•
•
•
•
•
•
•

Istoria politicii de comunicare UE
Sfera publică europeană
Europenizarea sferelor publice naționale
Identitate națională/identitate europeană
Tendințe ale euroscepticismului
Campanii publice de comunicare
Campanii publice de comunicare pentru programe și
proiecte finanțate din fonduri europene

•
•
•
•

Istoria politicii de comunicare a
UE

Di e siu i ale o u i ării europe e
Evoluția politi ii de o u i are a UE
Action Plan
White Paper Cartea Al ă privi d politi a de
comunicare (2006)
• Comisiile Barroso I și II
• Studiu de caz: Campania de comunicare Anul
Cetățe iei Europe e

Sfera publică europeană
•
•
•
•
•

Sfera pu li ă – perspective
Modelul lui Habermas
Sfera pu li ă europea ă
Modele ale sferei publice europene
UE și riza de legiti itate

Europenizarea sferelor publice
naționale
• Europenizarea
• Forme de europenizare
• Studiu de caz: Europenizarea sferei publice
ro â ești - rea ția pu li ă la su ie tul
Schengen

Tendințe ale euroscepticismului
•
•
•
•
•
•
•

Definiția euroscepticismului
Tipuri de euroscepticism
Euroscepticismul utilitarist
Euroscepticismul identitar
Euroscepticismul politic
Euroscepticismul cultural
Studiu de caz: Euroscepticismul – studiu de caz

Identitate națională vs. identitate
europeană
•
•
•
•
•
•
•

Tipuri de identitate
Identitatea politică şi formarea identităţii europene
Identitatea europeană: dimensiune culturală și civică
Identitatea europeană culturală
Identitatea europeană civică
Evoluţia identităţii europene
Identitate naţională/identitate europeană. Studiu de caz:

Studiu de az. Se ti e tul ide tității europe e la
tinerii români

Campanii publice de comunicare
• Perspective asupra campaniilor publice de
comunicare
• Tipuri de campanii publice de comunicare
• Cum se construiește o campanie publică de
comunicare
• Obiective
• Factori de succes
• Gestionarea relației cu presa

Campanii publice de comunicare pentru programe și proiecte
finanțate din fonduri europene
• Programe și proiecte finanțate din fonduri europene
• Principiile unei campanii publice
• Întrebări-cheie la care trebuie să răspundă o campanie publică
de comunicare pentru programe și proiecte finanțate din
fonduri europene
• De ce avem nevoie de o campanie publică de comunicare?
• Cui i se adresează o campanie publică de comunicare?
• Care este conținutul ce trebuie comunicat?
• Când se impune începerea unei campanii publice de
comunicare?
• Cum trebuie pusă în practică o campanie publică de
comunicare?
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