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FIŞA DISCIPLINEI 

 

DENUMIREA DISCIPLINEI Comunicare internă COD:  

CICLUL DE STUDII (L-licență/M-
master/D-doctorat) ŞI ANUL DE STUDIU 
(1,2,3,4) 

L 3 
 

Semestrul 2 
STATUTUL DISCIPLINEI 
(OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OP 

NUMĂRUL ORELOR PE 

SAPTĂMÂNĂ 
TOTAL  ORE 

SEMESTRU 

TOTAL ORE 
ACTIVITATE 

INDIVIDUALA* 

NUMĂR  

DE 

CREDITE 

TIPUL  DE  EVALUARE 
(P-pe parcurs, C-colocviu, E-

examen, M-mixt) 

LIMBA DE PREDARE 

C S L Pr.      

2 2      E româna 

 

TITULARUL  

ACTIVITĂȚILOR 

DE CURS 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

Prof.univ.dr. Dan Stoica Jurnalism, Facultatea De Litere 

 

TITULARUL  

ACTIVITĂȚILOR 

DE SEMINAR/L.P. 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

Cerc.dr. Daniela Gîfu Jurnalism, Facultatea De Litere 

 

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Comunicare, Relaţii Publice 

 

OBIECTIVE*  Înţelegerea modului în care se manageriază comunicarea internă şi rolul PR-istului legat de aceasta 

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 

PROFESIONALE** 
Folosirea cunoştinţelor teoretice pentru a analiza modul de desfăşurare a comuncicării într-o organizaţie şi 
folosirea cunoştinţelor de retorică şi pragmastilistică pentru a-i determina pe manageri să intervină, cînd este 
cazul, în sensul ameliorării comunicării interne 

COMPETENȚE 

TRANSVERSALE 
Rezolvarea unei situaţii create într-un scenariu realist, pe baza cunoştinţelor acumulate: situaţia trebuie să 
evidenţieze o problemă de comunicare internă (inadecvare, apariţia unor bariere) 

CONTINUTUL 

CURSULUI 
Prezentarea sistematizată a comunicării interne, cu tipuri, beriere şi modalităţi de ameliorare, dar şi 
prezentarea rolului specialistului de Relaţii Publice în monitorizarea acestui tip de comunicare 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Alessandra, Tony și Phil Hunsaker, Communicating at work: improve your speaking, listening, presentation, 
and correspondence skills to get more done and get what you want at work, New York: Fireside, 1993   
Câmpeanu-Sonea, Eugenia, Comunicare, conflict şi dialog în procesul managerial, Cluj-Napoca : Presa 
Universitară Clujeană, 2005    
Coposescu, Liliana (ed.), Intercultural comunication in multinational companies, Braşov : Editura Universităţii 
Transilvania, 2009    
David, George, Managementul comunicării în armata României, Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de 
Apărare, 2005   
Dâncu, Vasile-Sebastian,  Comunicarea in managementul institutional, Cluj-Napoca : Gewalt, 2000 
Stoica Dan, Comunicare internă, suport de curs: http://www.dstoica.ro/idei-pentru-studenti 

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

Se discută şi se exemplifică teoriile expuse la curs. 
Se aplică metodele şi se folosesc instrumentele descrise la curs pentru rezolvarea unor probleme de 
comunicare internă reale (eventual, preluate din practica comunicării în universitate sau în facultate). 
Studenţii, organizaţi în echipe, construiesc portofolii.  

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Aceeaşi ca la curs 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
Curs magistral in variantă tradiţională. La rigoare, se fac proiecţii de filme, pentru a discuta ulterior cele 
văzute, cu instrumente teoretice prezentate la curs. La curs, dar şi la seminar, studenţii fac şi prezentări de 
carte de specialitate. 

 

EVALUARE metodele  Evaluarea participării active la seminar şi a cunoştinţelor teoretice 

forme Examen scris şi notarea prezenţei active la seminar 

http://www.dstoica.ro/idei-pentru-studenti


ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

50 la sută activitatea de la seminar şi portofoliul şi 50 la sută rezultatul testării de la 
examen 

standardele 
minime de 

performanță**** 

Studenţii trebuie să poată dovedi că înţeleg ce rol îi revine PR-istului în realizarea unei 
comunicări interne adecvate şi că pot avea sugestii de soluţii pentru situaţii cînd s-ar cere 
ameliorarea stării de lucruri în acest domeniu.  

*  obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii 
** la nivel de descriptor 
*** strategia didactică, materiale, resurse 
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz 
 
Data completării,                                    Titular de curs,                                                     Titular seminar,                   
20 septembrie 2016                                                       prof.univ.dr. Dan Stoica                                               cerc.dr. Daniela Gîfu 
 
                Data avizării în departament, 
                      25 septembrie 2016 
                             Director de departament, 
                                                                                  conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 
 


