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https://oficialmedia.com/lucrari-stiintifice-studentesti-pe-timp-de-pandemie/
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Studenţii Universităţii Politehnica Timişoara şi-au continuat, online, în toată această perioadă, 

activităţile pe care le desfăşurau şi înainte de criza generată de noul coronavirus, iar cercetarea 

ştiinţifică reprezintă o componentă importantă a pregătirii.  

 

Joi, 21 mai 2020, a avut loc, bineînţeles online, sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor de la 

programele de master Comunicare, relaţii publice şi media digitală, respectiv Comunicare în afaceri, 

gestionate de Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării, eveniment aflat la a opta ediţie, ce a avut loc 

sub genericul "Calea noii comunicări. Ipoteze de lucru". 

 

https://wwwb.agerpres.ro/comunicate/2020/05/21/comunicat-de-presa-universitatea-politehnica-timisoara--509864
https://wwwb.agerpres.ro/comunicate/2020/05/21/comunicat-de-presa-universitatea-politehnica-timisoara--509864
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Masteranzii şi-au prezentat rezultatele cercetărilor, multe dintre ele ancorate în realităţile 

perioadei pe care o traversăm, discutând, de exemplu, despre impactul utilizării chestionarelor 

online cu răspuns instant în mediul educaţional şi interactivitate digitală pe timp de pandemie, 

despre comunicarea bancară în România şi acţiunile de responsabilitate socială în contextul 

pandemiei COVID 19, despre canalele de comunicare online în diferite companii din Timişoara, 

despre promovarea proiectului "Timişoara - capitală cultural europeană 2021", respectiv despre 

promovarea online şi offline a diferitelor afaceri (librării, ateliere vestimentare, imobiliare, pachete 

educaţionale etc.).  

 

Comitetul ştiinţific al conferinţei, format din cadre didactice de prestigiu, a apreciat că această 

ediţie a sesiunii de comunicări studenţeşti nu doar îi pregăteşte pe masteranzi pentru finalizarea 

studiilor şi obţinerea titlului de master în ştiinţele comunicării, ci reprezintă şi un bun antrenament 

pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă. Starea de urgenţă, respectiv starea de alertă instituite în 

multe ţări ale lumii au demonstrat cât de importante sunt capacitatea de reacţie, adaptarea rapidă 

la situaţiile de criză şi comunicarea eficientă prin canalele online şi offline. 

 

Masteranzii Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării din UPT au demonstrat că fac faţă provocărilor 

comunicării digitale şi că pot analiza critic campaniile de comunicare/promovare desfăşurate în 

această perioadă, formulând, pentru unele dintre cazurile prezentate, şi propuneri de optimizare.  

 

Cele mai bune lucrări vor fi publicate în revista MASTERCOM - Politehnica Graduate Student Journal 

of Communication, o publicaţie ştiinţifică în regim open access care facilitează diseminarea 

rezultatelor cercetărilor studenţilor masteranzi ai FSC. 

 

Misiunea de bază a revistei este de a încuraja studenţii cu potenţial de cercetare care doresc să îşi 

îmbunătăţească abilităţile de gândire analitică, de a-i pregăti pentru continuarea formării lor 

profesionale, prin accesarea de studii doctorale şi de a contribui la dezvoltarea comunităţii 

ştiinţifice din Universitatea Politehnica Timişoara. 


