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DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE – 
 

 
OBIECTIVE 

 asimilarea unui sistem adecvat de concepte privind procesul de comunicare 
 însuşirea unor modele acurate ale comunicării 
 cunoaşterea principalelor reguli ale comunicării 
 dobândirea unor deprinderi specifice de comunicare 

 
 
 

TEMATICĂ 
GENERALĂ 

 definiţii şi modele ale comunicării 
 definiţii şi tipologii ale semnului 
 factorii procesului de comunicare: emitentul, receptorul, mesajul, codul, situaţia şi 

canalul de transmitere 
 definiţii, dimensiuni şi elemente determinante ale interacţiunilor subsumate comunicării: 

autodezvăluire-discernere, influenţare-răspuns, emitere-receptare, informare sintactică-înţe-
legere sintactică, referire-coreferire şi relaţionare-corelaţionare 
 trăsături, tipologii şi reguli ale diverselor forme de comunicare: comunicarea verbală 
şi comunicarea nonverbală; comunicarea formală şi comunicarea informală; comunicarea 
interpersonală, comunicarea în cadrul grupului restrâns şi comunicarea publică 

 
 
 
 
 

TEMATICA 
SEMINARIILOR 

 

 definiţii şi modele ale comunicării 
 definiţii şi tipologii ale semnului 
 „ingrediente”, forme şi modalităţi de utilizare ale mesajului 
 aplicaţii în domeniul comunicării ale ordonării acţiunilor elementare realizată de 

Georg H. von Wright 
 definiţii, trăsături şi elemente determinante ale autodezvăluirii 
 forme şi trăsături ale influenţării semiotice 
 definiţii, forme şi trăsături ale feedback-ului 
 cauze şi remedii ale anxietăţii în comunicare 
 competenţă şi performanţă în comunicarea orală 
 aspecte ale comunicării nonverbale 
 aspecte actuale ale comunicării de masă 
 reguli constitutive şi reguli normative ale comunicării 

METODE 
DE PREDARE 

 expunerea, conversatia euristica, dezbaterea şi problematizarea 

 

 
 

BIBLIOGRAFIE 
OBLIGATORIE 

 Baylon, Christian şi Mignot, Xavier, Comunicarea, Editura Universităţii „Al. I. Cuza“ 
Iaşi, Iaşi, 2000 
 Fârte, Gheorghe-Ilie, Comunicarea. O abordare praxiologică, Casa Editorială Demiurg, 

Iaşi, 2004 
 Kunczik, Michael şi Zipfel, Astrid, Introducere în ştiinţa publicisticii şi a comunicării, 

Presa Universitară Clujeană, Cluj, 1998 
 Lohisse, Jean, La communication. De la transmission à la relation, De Boeck 

Université, Bruxelles, 2001 
 

condiţii  frecventarea prelegerilor; participarea activă la cel puţin 7 seminarii 

criterii 
 numărul şi calitatea intervenţiilor la seminar, rezultatul obţinut la 

lucrarea de control din timpul semestrului şi performanţa la examenul 
scris din sesiune 

forme  observaţie directă la seminarii, lucrare scrisă în cazul verificării pe 
parcurs şi examen scris în sesiune 

 
 
 

EVALUARE 

formula 
notei finale 

 (nota acordată pentru activitatea de la seminar + nota obţinută la 
lucrarea de control + 2 x nota obţinută la examenul scris din sesiune) / 4 
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