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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR  

 

OBIECTIVE*  O1: să cunoască legătura dintre cogniţie şi comunicare; 
O2: să înţeleagă anatomia principalelor structuri cognitive şi lingvistice ce fac posibilă comunicarea; 
O3: să înţeleagă  principalele modalităţi prin care o opinie poate fi fixată şi întemeiată; 
O4: să cunoască rolului regulativ al adevărului în actele de comunicare; 

COMPETENŢE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENŢE 

PROFESIONALE** 
Cunoştinţe: Să cunoască diferenţa între informaţie, opinie şi cunoaştere; să cunoască principalele structuri 
cognitive şi lingvistice ce intervin în receptarea unui mesaj; să cunoască modul în care un subiect epistemic 
selectează, interpretează şi stochează informaţia receptată; să cunoască modul în care abilităţile înnăscute 
(intenţionalitatea colectivă) fac posibilă existenţa brandurilor şi comunicarea în jurul lor; să înţeleagă legătura 
reală dintre raţiunea şi emoţiile unui subiect epistemic; să stăpânească condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească o opinie pentru a fi întemeiată   
Abilităţi: Să dobândească capacitatea de a face distincţia între simpla informaţie si cunoaştere; să 
dobândească abilitatea de a distinge opiniile aparent adevărate de cele adevărate; să dobândească abilitatea 
de a construi temeiuri epistemic suficiente pentru opiniile susţinute; să dobândească capacitatea evaluării 
critice a unui argument sau a unui temei epistemic.      

COMPETENŢE 

TRANSVERSALE 
CT1 Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale 
uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora. 
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice. 

CONTINUTUL 

CURSULUI 
1. Bazele cognitive ale comunicării; informaţie şi cunoaştere; tipuri de subiect epistemic; cunoașterea 
propozițională; posibilitatea argumentării și cunoașterea obiectivă. 
2. Mintea: caracteristicile unei minți comunicative: conștiința și inconștientul (psihanalitic și cognitiv).  
3. Fundalul şi teoriile de fundal; presupoziţiile culturale ale receptării mesajelor; inconştientul cultural; 
4. Intenţionalitate şi comunicare: intenţionalitatea individuală şi intenţionalitatea colectivă;   
5. Structuri şi procese cognitiv-lingvistice implicate în actele de comunicare: gramatica universală şi  
limbajul gândirii; sens și semnificație în actele de comunicare. 
6. Ce sunt opiniile şi cum se cristalizează acestea?; teorii asupra fixării şi revizuirii opiniilor; rolul opiniilor în 
cristalizarea identității personale. 
7. Analiza clasică a cunoașterii; contraexemplele de tip Gettier;  
8. Cunoașterea lumii externe; judecăţile perceptuale; problema datului sensibil; 
9. Cunoașterea lumii interne; memorie şi cunoaştere; tipuri de memorie; cunoaștere și intuiție; 
10. Teorii ale întemeierii epistemice: varietăți de fundaționalism; coerentismul. 
11. Funderentismul, strategie a întemeierii epistemice; contextualismul. 
12. Teorii ale adevărului: teoria adevărului corespondență;  
13. Teoria coerentistă a adevărului; teorii pragmatiste a adevărului; cotitura lingvistică în abordarea 



adevărului 
14. Gândire comună (populară), gândire critică, gândire științifică. 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Ariely, Dan, Iraţional în mod previzibil, Editura Publica, Bucureşti, 2010 
Calvin, Wiliam H., Cum gândeşte creierul. Evoluţia inteligenţei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998 
Carr, Nicholas, Superficialii. Efectele internetului asupra creierului uman, Editura Publica, București 2012 
Chomsky, Noam, „Despre structurile cognitive şi evoluţia lor. Un răspuns lui Jean Piaget”, în vol. Teorii ale 
limbajului. Teorii ale învăţării. Dezbaterea dintre Jean Piaget şi Noam Chomsky,  Editura Politică, Bucureşti, 
pp. 114-146 
Damasio, Antonio R., Eroarea lui Descartes. Emoţiile, raţiunea şi creierul uman, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2005 
Dennett, Daniel C., Tipuri mentale. O încercare de înţelegere a conştiinţei, Editura Humanitas, Bucureşti, 
1998 
Flonta, Mircea, Cognitio. O introducere critică în problema cunoașterii (Ediția a II-a), Editura All, București, 
2008 
Kahneman, Daniel, Gândire rapidă, gândire lentă, Editura Publica, București, 2012 
Opre, Adrian, Inconştientul cognitiv, Editura ASCR, Cluj-Napoca, 2002 
Russell, Bertrand, Cunoașterea lumii exterioare, Editura Humanitas, București, 2013 
Searle, John, Mintea. Scurtă introducere în filosofia minții, Editura Herald, București, 2013 
Stan, Gerard, Cunoaștere și adevăr, Editura Universității Al. I. Cuza, Iași, 2006 

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

1. Legătura dintre comunicare şi cogniţie 
2. Percepţia şi judecata perceptuală 
3. Inconştientul cognitiv 
4. Atenţia în comunicare 
5. Cogniţie şi memorie 
6. Categorizarea. Judecăţi şi raţionamente 
7. Intenţionalitate şi comunicare 
8. Structurile lingvistice şi comunicarea 
9. Fundalul şi teoriile de fundal 
10. Sensul şi semnificaţia propoziţiilor 
11. Emoţie şi cogniţie 
12. Ce sunt opiniile şi cum se fixează acestea? 
13. Întemeierea opiniilor 
14. Rolul adevărului în comunicare 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Identică cu bibliografia cursului. 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
Strategii didactice: expunerea, conversatia euristica, dezbaterea şi problematizarea. Materiale didactice: 
drafturile prelegerilor, diapozitive PPT, protocoale de seminar. Resurse: lucrările menţionate în bibliografie, 
materiale audio-vizuale, resurse online. 

 

EVALUARE 
metodele 

 Evaluare formativă la seminar, respectiv evaluare sumativă la sfârşitul semestrului. La 
seminar, se vor utiliza observaţia sistematică şi lucrarea scrisă. Evaluarea materiei 
predate în cadrul prelegerilor se va face sub forma unei probe scrise de 2 ore. 

forme 
Înregistrarea prezenţelor la seminarii; notarea contribuţiilor la activităţile de seminar; 
corectarea portofoliului de seminar; corectarea lucrării scrise de verificare a cunoştinţelor 
acumulate în cadrul prelegerilor. 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 
formula notei 
finale 

Nota finală reprezintă media aritmetică între nota obţinută la seminar (verificare pe 
parcurs din cărţile indicate drept obligatorii, teme, minim 2 prezentări) si nota obţinută 
examen scris (din sesiune) din materia parcursă la curs. Activităţile de seminar şi lucrările 
scrise sunt notate cu note de la 1 la 10; nerealizarea activităţilor minime de seminar şi 
absenţa la lucrarea scrisă se notează cu 0. 

standardele 
minime de 
performanţă**** 

Să înţeleagă anatomia principalelor structuri cognitive şi lingvistice ce fac posibilă 
comunicarea;  

*  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                                                conf. univ.dr. Gerard Stan                                                  drd. Georgiana Șerban  
 
                           Data avizării în departament, 
                                  25 septembrie 2016 



                             Director de departament, 
                                                                                  conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie 


