
 1 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice  
Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice 
Domeniul de studii: Ştiinţe sociale și politice/ Științe ale Comunicării/ Comunicare și relaţii publice  
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TITULARUL  

ACTIVITĂȚILOR 
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GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL  

CONF. UNIV.DR. PAUL BALAHUR Ştiinţe ale Comunicării şi Relaţii Publice 

 

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR  

 

OBIECTIVE*  O1 Înţelegerea esteticii şi a problematicii sale din perspectiva comunicării şi evidenţierea importanţei modelor 
şi teoriilor comunicării pentru reconstrucţia teoretică a esteticii contemporane; 
O2 Înţelegerea formelor, mijloacelor şi resurselor comunicării estetice şi a aplicaţiilor lor la diferite forme de 
comunicare socială (publicitate, relaţii publice, mass-media etc.).  

COMPETENŢE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENŢE 

PROFESIONALE** 
Cunoştinţe: să înţeleagă problematica esteticii precum și principalele ei concepte şi teorii din perspectiva 
comunicării; să se familiarizeze cu  formele, mijloacele şi resursele comunicării estetice.  
Abilităţi: să-și dezvolte capacitatea de a utiliza aparatul conceptual al esteticii şi de a-l aplica în analiza 
dimensiunii estetice a comunicării publice.  

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. 
CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii. 

CONTINUTUL 

CURSULUI 
1. Estetica şi accepţiunile sale 
2. Artă şi comunicare: Estetica din perspectiva teoriilor comunicării 
3. Esenţa comunicativă a artei: arta ca formă de comunicare 
4. Creaţia, receptarea şi comunicarea ca dimensiuni esenţiale ale experienţei artistice/estetice; 
5. O abordare sistemic-funcţională a relaţiilor dintre creaţie, receptare şi comunicare în constituirea 

experienţei artistice 
6. Abordări ale artei din perspectiva comunicării: Estetica receptării: teoria orizontului de aşteptare – 

H. J. Jauss; teoria operei deschise – U. Eco; teoria lecturilor plurale – M. Corti; teoria relaţiei 
estetice (G. Genette) etc.  

7.  Estetica informaţională (M. Bense, A. Moles, H. Frank) 
8.  „Estetica comunicării” (Fred Forest) 
9. Estetica şi „funcţiile limbajului”. Modelul lui Roman Jakobson de analiză a comunicării prin prisma 

„funcţiilor limbajului” 
10. Specificul „funcţiei poetice” şi importanţa sa pentru identificarea dimensiunii estetice a oricărei 

comunicări 
11. Aplicaţii ale analizei „funcţiei poetice” a limbajului la diferite forme de comunicare socială 
12. Valenţele comunicării estetice în comparaţie cu alte tipuri de comunicare 
13. Forme şi mijloace ale comunicării estetice 
14. Resursele comunicării estetice pentru diferite forme de comunicare socială: publicitate, relaţii 

publice, mass-media etc. Studii de caz şi aplicaţii  
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BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Balahur, Paul, Arta, creaţie şi comunicare, în Problematologie şi comunicare, Performantica, Iaşi, 2004 
Berger, Rene, Artă şi comunicare, Meridiane, Bucureşti, 1986 
Caune, Jean, Cultură şi comunicare, Univers, Bucureşti, 2002 
Corti, Maria, Principiile comunicării literare, Univers, Bucureşti, 1984 
Eco, Umberto, Opera deschisă, Univers, Bucureşti, 2001; 
Ferry, Luc, Homo aestheticus, Meridiane, Bucureşti, 2001 
Forest, Fred, For an Aesthetics of Communication, http://www.webmuseum.org/html  
Genette, Gerard, Opera artei. Relatia estetică, Univers, Bucureşti, 2002 
Welsch, Wolfgang, Aesthetics beyond Aesthetics, www.file/G:?EST.html   

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

La seminar vor fi aprofundate temele de la curs 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Identică cu bibliografia cursului. 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
Strategii didactice: expunerea, conversatia euristica, dezbat.erea şi problematizarea 

 

EVALUARE 
metodele 

Evaluare formativă la seminar, respectiv evaluare sumativă la sfârşitul semestrului. La 
seminar, se vor utiliza observaţia sistematică şi portofoliul. Evaluarea materiei predate în 
cadrul prelegerilor se va face sub forma unui proiect final.  

forme 
Înregistrarea prezenţelor la seminarii; notarea contribuţiilor la activităţile de seminar; 
corectarea portofoliului de seminar; corectarea proiectului realizat pentru seminar, 
corectarea proiectului final. 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

Nota finală reprezintă media aritmetică între nota obţinută la seminar (proiect, teme, 
minim 2 prezentări) şi nota obţinută la proiectul final. Activităţile de seminar şi proiectele 
sunt notate cu note de la 1 la 10. 

standardele 
minime de 

performanţă**** 

Frecventarea prelegerilor si a seminariilor; participarea activă; obţinerea unor note de 
promovare 

*  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. Paul Balahur                                        conf. univ.dr. Paul Balahur                          
 
Data avizării în departament, 
     25 septembrie 2016 
                             Director de departament, 
                                                                                  conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 
 

http://www.webmuseum.org/html
http://www.file/G:?EST.html

