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Afaceri Publice – curs de specialitate
Un semestru, 2 ore pe săptămînă şi 2 ore de seminar pe săptămînă pentru fiecare grupă
Titular: Conf. Dr. Dan Stoica
Evaluare; în cadrul seminariilor, studenţii construiesc proiecte de Afaceri Publice, cooperînd unii cu alţii,
cooperînd cu profesorul, reluînd, refăcînd, adaptînd mereu proiectele la evoluţia lumii.
Cotarea se face şi în funcţie de activitatea de la seminar, şi în funcţie de reuşita proiectului. Contează mai
ales ca proiectele să nu aibă caracteristici de proiect de PR.

PR şi Afaceri Publice
Organizarea şi structurarea activităţii de AP
Despre externalităţi
Strategia de Afaceri Publice
Tehnici de Afaceri Publice: lobby, grass-root lobby
Tehnici de Afaceri Publice: acţiune electorală, comitete de acţiune politică
Tehnici de Afaceri Publice: tehnici de influenţă juridică, activism web, coaliţii
Tehnici de Afaceri Publice: participarea la tratarea problemelor de politici publice
Tehnici de Afaceri Publice: Publicitate pentru probleme corporative, relaţii corporative
cu comunitatea, investiţii şi voluntariat
10. Publicurile Afacerilor Publice
11. Profilul specialistului de Afaceri Publice
12. Construirea „înţelepciunii convenţionale”
13. Lumea prin ochii specialistului AP
14. Cariere în domeniul Afacerilor Publice
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Cursul îşi propune să-i formeze pe studenţii masteranzi într-un domeniu care, deşi este înrudit cu
activitatea de PR, este foarte special şi cere o deschidere mult mai mare pe multiple planuri.
Activitatea de AP are o primă caracteristică ce o face să fie distinctă de PR: ea se desfăşoară în afara
pieţei specifice şi a publicurilor specifice ale organizaţiei. De aceea, un bun specialist în AP trebuie să
aibă capacitatea de a surprinde legături între oameni, lucruri, ţări, doemnii economice sau sociale şi să
distingă ce anume din relaţiile pe care le reperează poate avea legătură cu ceea ce o populaţie mai vastă ar
numi „interes public”, incluzînd în ecuaţie şi interesul organizaţiei cu care are contract.

Specialistul trebuie să cunoască lumea de azi, dar şi istoria ei, tendinţele ei, relaţiile dintre diversele ei
puncte, dinamica ei. El trebuie să poată şi să anticipe mişcările posibile cu impact major, chiar dacă nu
direct, asupra mersului lucrurilor şi să poată imagina scenarii din care organizaţia pentru care lucrează ar
putea ieşi în profit. Un astfel de specialist trebuie să fie un maestru al interelaţionării, un comunicator
profesionist cu reale capacităţi de a lega relaţii, mai ales în cercurile puterii. Vorbitor de limbi străine,
specialistul în AP se menţine informat la zi cu tot ce poate servi la creionarea unei imagini complete a
lumii şi ştie că nu trebuie să se limiteze la domeniul de activitate al organizaţiei sale şi nici la graniţele
naţionale. Expert în influenţare prin discurs, el nu ignoră nici publicurile interne, nici pe cele externe.
În relaţia cu managerii organizaţiei sale, specialistul în AP va avea un discurs de consiliere, prin care să-i
convingă să accepte, cînd este cazul, costuri mari pentru un profit imadiat modest, privind în viitor, acolo
unde cîştigurile stabile asigură creşterea constantă şi solidă a profitului. Tot pe manageri, specialistul în
AP trebuie să-i convingă să accepte că rezultatul unei acţiuni de AP ar putea fi pozitiv pentru întreaga
ramură economică şi că, deci, concurenţa din interiorul aceluiaşi domeniu nu intră în discuţie decît foarte
rar.
Cursul va scoate în evidenţă şi faptul că publicurile Afacerilor Publice pot fi dintre cele mai
surprinzătoare, pentru că, în funcţie de ţinta urmărită, orice public poate fi un public de AP (şi vorbim atît
despre publicuri interne, cît şi despre publicuri externe).
Fiecare curs (dar şi fiecare seminar!) începe cu revista presei, pentru ca prezentările mele (dar şi
proiectele studenţilor) să se facă în raport cu dinamica lumii în care trăim.
La seminar, se vor face şi exerciţii de gîndire laterală (cf. De Bono), pentru a proba posibilitatea de a
descoperi legături şi între lucruri aparent separate.
Bibliografia de curs nu seamănă cu sugestiile de lectură făcute în mod obişnuit, pentru că ne interesează
abordări non standard, lecturi care pun probleme diferite de cele teoretice, cumva „scolastice”, cu care
sînt obişnuiţi studenţii.
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