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Strategie de comunicare în cadrul 

proiectului DOCSOC 

Introducere 
 

Obiectivul acestui document este de a descrie strategia de comunicare în cadrul proiectului DOCSOC - 

Excelență, inovație și interdisciplinaritate în studiile doctorale și postdoctorale în sociologie,  în 

vederea coordonării eficiente a echipei proiectului, a promovării imaginii programului, a difuzării 

informațiilor relevante pentru atingerea obiectivelor proiectului, şi a realizării obiectivelor de informare şi 

publicitate ale Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea  Resurselor Umane (POSDRU). 

Tipuri de comunicare 
Putem distinge mai multe filiere de comunicare în cadrul proiectului: 

- Comunicare în interiorul echipei de implementare; 

- Comunicare cu personalul din Școala doctorală de sociologie, principalul beneficiar al 

proiectului, precum și în general comunicarea cu Facultatea de sociologie și asistență socială din 

Universitatea din București; 

- Comunicare cu publicul larg. 

Comunicarea în cadrul echipei de implementare 

Comunicarea în cadrul echipei de implementare se va realiza prin: 

- întâlniri periodice; 
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- comunicare online, prin mail; pentru a individualiza aceste fluxuri de informații și a eficientiza 

comuincarea prin mail toate mesajele referitoare la proiect vor fi marcate în subiect cu eticheta 

[DOCSOC]; 

- circulația documentelor proiectului prin software-ul de partajare Dropbox; 

- se va urmări transparența informațiilor în cadrul echipei de implementare, oferind acces tuturor 

membrilor echipei la informațiile curente legate de funcționarea proiectului. 

Comunicarea cu Școala doctorală de sociologie și Facultatea de sociologie și 

asistență socială 

În vederea realizării obiectivelor proiectului, este necesară o comunicare continuă atât cu structurile de 

conducere ale facultății și Școlii doctorale, cât și cu doctoranzii, profesorii și personalul administrativ.  

Comunicarea se va realiza prin: 

- întâlniri de lucru dedicate proiectului; 

- comunicare online, prin email – respectând același principiu al individualizării mesajelor prin 

eticheta [DOCSOC]; 

- prezentarea sistematică a activităților proiectului în cadrul Ședințelor de departament, a 

Ședințelor de catedră și în întâlniri cu doctoranzii. 

Comunicare cu publicul larg și alte persoane sau organizații interesate 

Principalul mijloc de comunicare cu publicul larg este reprezentat de site-ul web al proiectului, care va fi 

actualizat cu informațiile privind activitățile și rezultatele proiectului. 

De asemenea, în cadrul activităților care necesită recrutarea participanților din comunitatea academică, 

precum organizarea competiției pentru burse sau a seminariilor, comunicarea se va realiza și prin: 

- implicarea partenerului (Colegiul Noua Europă) în difuzarea informațiilor; 

- distribuirea informațiilor pe lista de discuții a Societății Sociologilor din România: societatea-

sociologilor@googlegroups.com 

Observații generale 
Comunicarea în cadrul proiectului va urmări respectarea sistematică a identității vizuale a proiectului și a 

identității vizuale a Școlii doctorale. 

 


