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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

U.03.A.0.27 120 30 30  60 4 Română/ 

rusă/engleză 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

 Abilități avansate, care 

denotă control și inovație, 

necesare pentru a rezolva 

probleme complexe și 

 imprevizibile în domeniul 

economiei, informaticii etc.; 

 Gestionarea de activități sau 

proiecte tehnice sau 

profesionale complexe, prin 

asumarea 

 responsabilității pentru 

luarea deciziilor în situații 

de muncă sau de studiu 

imprevizibile, caracteristice 

 domeniului profesional; 

 Asumarea responsabilității 

pentru gestionarea 

dezvoltării profesionale a 

indivizilor și grupurilor, 

 din toate sferele 

profesionale. 

 Reproducerea conceptelor fundamentale ale comunicării 

interpersonale și organizaționale; 

 Identificarea caracteristicilor de bază ale comunicării; 

 Explicarea modalităților de interacțiune eficientă la nivel 

managerial și organizațional; 

 Utilizarea diverselor tehnici și strategii în activitatea de 

comunicare; 

 Analiza factoriilor predispozanți și determinanți ai actului de 

comunicare; 

 Stabilirea conexiunilor între comunicare și cunoașterea de sine, 

comunicare și cunoașterea 

 celorlalți; 

 Conştientizarea importanței comunicării interpersonale în 

stabilirea unor relații eficiente cu 

 cei din jur; 

 Stabilirea conexiunilor dintre trăsăturile psihologice ale 

personalităţii, stilurile de 

 comunicare şi reacţiile în diferite situaţii; 

 Utilizarea corectă a instrumentelor de comunicare constructivă; 

 Dezvoltarea unui stil de comunicare propriu; 

 Elaborarea mini-proiectelor menite să optimizeze comunicarea la 

nivel managerial și 

 organizațional; 

 Aplicarea cunoştinţelor teoretice în activitatea comunicațională 

cotidiană; 

  Construirea unor relaţii interpersonale eficiente cu cei din jur. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Note introductive în comunicarea interpersonală 

2. Niveluri și tipuri de comunicare. Etică și cultură 

3. Cunoașterea de sine în comunicarea interpersonală 

4. Comunicarea în cadrul grupului: comunicarea managerială și comunicarea organizațională 

5. Comunicarea ca proces de influență 

6. Modalități de prezentare și autoprezentare și tehnici de comunicare prin internet 

7. Comunicarea asertivă și ascultarea activă 

8. Comunicarea în procesul de negociere 

9. Comunicarea interpersonală. Relaţiile primare şi familia. Iubirea şi relaţiile intime 

10. Managementul conflictelor prin comunicare 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 lucrări de control – probe scrise;  

Elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual,  

aprecierea în rezultatul participării la seminare  

Evaluarea finală - examen scris, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat. Fiecare subiect 

al testului cuprinde sarcini de: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 



 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

 

Lucrul 

individual 
Poster „Bariere în comunicare” , Referat „Zâmbetul –detector de minciuni” , Exerciții pentru 

identificarea stilului asertiv de comunicare, Referat „Rolurile instrumentale și expresive în familia 

tradițională și familia nucleară contemporană”, Proiect „Dezvoltarea competenţelor comunicative 

în cadrul organizațional” 
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