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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR – 

 

 
OBIECTIVE 

O1 Înţelegerea principalelor modele ale comunicării 
O2 Înţelegerea importanţei specifice pe care o au factorii constitutivi ai comunicării la succesul interacţiunilor 
semiotice 
O3 Înţelegerea impactului pe care îl au mijloacele de comunicare asupra procesului de comunicare 
O4 Explicarea succesului, respectiv eşecului diverselor acte de comunicare 
O5 Formarea deprinderii de a utiliza eficient – prin prisma anumitor scopuri – resursele semiotice disponibile 

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

 
 

 
COMPETENȚE 

PROFESIONALE 

Cunoştinţe: definirea principalelor concepte care servesc la analiza procesului de comunicare ; utilizarea 
terminologiei de teoria comunicării în descrierea diverselor situaţii semiotice; explicarea conceptuală a 
situaţiilor de comunicare şi a problemelor de specialitate din domeniul comunicării; definirea conceptelor, 
teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în analiza comunicării. 
Abilităţi: formarea unei obişnuinţe/ practici de ascultare activă; formarea unui mod personal, asertiv şi 
constructiv de vorbire, atât în sfera privată, cât şi în sfera publică, atât în situaţii de cooperare, cât şi în situaţii 
conflictuale; deprinderea artei de a elabora și transmite materiale scrise în concordanță cu obiectivele de 
comunicare, profilul receptorului și contextul comunicării; însuşirea artei de a combina diverse categorii de 
semne în funcţie de specificitatea situaţiilor de comunicare; cunoaşterea şi aplicarea principiilor care asigură o 
comunicare de grup eficientă; deprinderea artei de a pregăti şi susţine un discurs public. 

 
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 

 
 

CONTINUTUL 

CURSULUI 

P1 Definiţii şi modele ale comunicării 
P2 Definiţii şi tipologii ale semnului 
P3 Cuvinte, indici, iconi şi simboluri 
P4-5 Factori constitutivi ai procesului de comunicare: comunicatorii (emitentul şi receptorul), mesajul, codul, 
cadrul referenţial şi canalul de transmitere 
P6 Analize ale actelor de limbaj (John L. Austin, John R. Searle, Karl Bühler, Jürgen Habermas, Roman 
Jakobson, Rolf H. Bay şi Bernd Fittkau) 
P7-8 Definiţii, dimensiuni şi elemente determinante ale interacţiunilor subsumate comunicării: emitere-
receptare, referire-coreferire, influenţare-răspuns, autodezvăluire-discernere, informare metasemiotică-
înţelegere metasemiotică şi relaţionare-corelaţionare 
P9 Tipologii ale actelor de comunicare şi forme de comunicare 
P10 Comunicarea verbală şi comunicarea nonverbală 
P11 Comunicarea formală şi comunicarea informală 
P12-13 Comunicarea interpersonală, comunicarea în cadrul grupului restrâns şi comunicarea publică 
P14 Competenţă şi performanţă în comunicare 
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CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR 

S1-2 Definiţi şi exemplificaţi (pe baza unui material audiovizual sau a unui material tiparit) următoarele 
concepte: obiect perceptibil, stimul, stimul semiotic, comportament reflex, acţiune (comportament deliberat), 
acţiune individuală, acţiune colectivă, acţiune semiotică şi regulă 
S3 Definiţi şi exemplificaţi (pe baza unui material audiovizual sau a unui material tiparit) următoarele concepte: 
reacţie întâmplătoare la un stimul, reacţie distinctivă la un stimul, semn natural, semn artificial, cuvânt, indice, 
icon şi simbol  
S4 Prezentaţi elementele de paralimbaj utilizate într-o situaţie de comunicare 
S5 Analizaţi expresiile faciale manifestate într-o situaţie de comunicare 
S6 Prezentaţi şi interpretaţi gesturile şi posturile participanţilor la o situaţie de comunicare 
S7 Analizaţi atingerile, elementele de proxemică şi elementele de cronemică dintr-o situaţie de comunicare 
S8-9 Descrieţi factorii constitutivi ai unei situaţii de comunicare, pe baza unui material audiovizual sau a unui 
material tiparit 
S10 Ilustraţi congruența sau/ și incongruența verbal – nonverbal 
S11 Prezentaţi comportamentul nonverbal ca indicator al minciunii / înșelăciunii 
S12 Corelaţi comunicarea nonverbală cu manifestarea relațiilor de putere 
S13 Testaţi acuratețea interpretărilor făcute pe baza comportamentului nonverbal 
S14 Seminar recapitulativ: Conștientizarea și controlarea propriului comportament nonverbal utilizând 
videofeedback-ul 

BIBLIOGRAFIE 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 portofoliul. Evaluarea materiei predate în 
cadrul prelegerilor se va face sub forma unei probe scrise. 

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

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

Formula notei finale: (nota acordată pentru prezenţele la seminarii +  nota acordată pentru 
contribuţiile la activităţile de seminar + nota acordată pentru portofoliul de seminar + 3 * nota 
acordată pentru lucrarea scrisă finală) / 6 . 
Prezenţele la seminar vor fi notate după cum urmează: (n = 0) → 0; 
(n = 1) → 1; (n = 2) → 2; (3 ≤ n ≤ 4) → 3; (5 ≤ n ≤ 6) → 4; (n = 7) → 5;  
(n = 8) → 6; (n = 9) → 7; (n = 10) → 8; (n = 11) → 9; (n ≥ 12) → 10. 
Contribuţiile la activităţile de seminar vor fi notate în urma evaluării calitative a intervenţiilor 
studenţilor sub raportul numărului, consistenţei şi relevanţei acestora. 
Portofoliul de seminar şi lucrarea scrisă vor fi evaluate cu note de la 1 la 10. 

standardele 
minime de 

performanță 

 Definirea corectă a principalelor concepte care servesc la analiza procesului de 
comunicare 

 Descrierea acurată a unei situaţii de comunicare; explicarea anumitor fenomene care 
survin în procesul de comunicare 

 Elaborarea unui material scris centrat pe anumite funcţii ale limbajului 
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Data avizării în departament        Director de departament 
 

25.09.2016         Conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 


