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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR 
                         Teoria comunicării, Aplicații ale semioticii în PR și publicitate  
 

 

OBIECTIVE*  O1: definirea şi asimilarea unui sistem strategii de persuadare în comunicarea umană 

O2: particularizarea strategiilor persuasive la câteva domenii de maxim interes (comunicare publică / mass 
media, PR, reclamă etc.) 

O3:determinarea şi asumarea sistemului de norme axiologice specifice utilizării strategiilor persuasive în 
domeniile implicate 

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 

PROFESIONALE** 
Cunoștințe: asimilarea unui sistem adecvat de cunoştinţe conceptual-metodologice din domeniul comunicării 
persuasive 

Abilități: dobândirea unor deprinderi practice de performanţă persuasivă în domeniul CRP 

COMPETENȚE 

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. 

CONȚINUTUL 

CURSULUI 
  1.Introducere; 
  2.Persuadarea, ştiinţă a modelării liberului arbitru 
  3.Persuasiune şi manipulare, între a crede şi a (nu) şti 
  4.Disfuncţii şi impasuri majore ale comunicării: de la gândirea negativă la conflict  
  5.Strategii practice şi analitice de depăşire a tensiunilor în comunicare: de la psihanaliză la gândirea pozitivă 
  6.De la semiotică  la “monografia polară” 
  7.Programarea neuro-lingvistică (NLP): strategie (non)verbală de persuadare subliminală 
  8.Intracomunicarea, intercomunicarea, transcomunicarea: tehnici de autoarmonizare, eficienţa lui “a porni de la  
    celălalt” 
 9.Comuniunea sau dincolo de graniţele individualităţii 
10.Aplicaţii ale NLP în afaceri, relaţii publice, mass media  
11.Analiza tranzacţională: roluri sugestive în comunicarea eficientă 
12.Tehnici de persuasiune şi manipulare aplicate în relaţiile de negociere 
13.Alte tehnici (auto)sugestive utilizare în comunicare: Silva, mind control, terapia cognitivă 
14. Strategii creative în comunicare și relații publice: despre know-how-ul succesului. 



BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Grass, Robert H. și John S. Seiter, Manual de persuasiune, Editura Polirom, Iași, 2009 
Larson, Charles, Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
Mucchielli, Alex, Arta de a influenţa: analiza tehnicilor de manipulare, Editura Polirom, Iaşi 
Pânişoară, Ion-Ovidiu, Comunicarea eficientă, Editura Polirom, Iaşi, 2004 
Stănciulescu, Traian Dinorel, Semiotica iubirii. Iniţiere în ştiinţa comuniunii, Performantica, 2007 

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

La seminarii vor fi particularizate temele generale prezentate la curs, prin aplicaţii precum:  
1.Studiul situaţiilor particulare de (non)comunicare în comunicarea publică  
2.Aplicaţii şi studii de caz: prezentare / interpretare de film artistic 
3.Exerciţii de aplicare și evaluare a strategiilor persuasive în mass-media şi publicitate 
4.Tehnici de persuadare / manipulare aplicate în domeniul politic 
5. Tehnici de persuadare / manipulare aplicate în domeniul economic  
6. Tehnici de persuadare / manipulare aplicate în domeniul cultural-ştiinţific 
7. Despre demitizarea unor mituri ale mileniului III 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Berne, Eric, Jocuri pentru adulţi, București, Amaltea, 2002 
Cialdini, Robert B., Psihologia persuasiunii - totul despre influentare, BusinessTech, 2005 
Grisham, George și Sandra Lee, Manipularea prin idei, Editura Antet  
Leigh, Andrew, Charisma, Editura Trei, București, 2011 
Ficeac, Bogdan, Tehnici de Manipulare, Editura Ch.Beck, București, 2006 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
expunere, problematizare, conversaţia euristică, analiză studii de caz 

prezentarea conţinutului prelegerilor cu mijloace video-audio 

 

EVALUARE metodele  Verificări parţiale pe parcursul semestrului şi verificare finală 

forme Expuneri orale / referate / lucrare finală 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

Nota finală va fi media aritmetică dintre nota acordată pentru activitatea de la seminarii / 
curs și nota obţinută pentru lucrarea aplicativă  
 

standardele 
minime de 

performanță**** 

Obţinerea notei minime 5 la ambele secvenţe evaluative 

*  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. Traian Stănciulescu                             cerc.dr. Daniela Gîfu 
 
              
   Data avizării în departament, 
           25 septembrie 2016 
                              

 
Director de departament, 

    conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 
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