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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

U.03.A.0.27 120 30 30  60 4 Română/rusă 

U.04.A.0.27 120 16 8  96 4 Română/rusă 

 
Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

Competențe Finalități de studiu 

C2 Identificarea și formularea 

unor idei relevante de afaceri, 

evaluarea oportunităților de 

aplicare a acestora în contextul 

existent și previzionat de mediu 

ambiental; 

de cunoaștere: 

  

de aplicare: 

  

de integrare: 

  

C6 Aplicarea instrumentelor 

manageriale de evaluare a 

eficacității și eficienței 

activităților, de identificare și 

mobilizare optimă a rezervelor 

și măsurilor de sporire a 

eficacității și eficienței, inclusiv 

prin crearea și ralionalizarea 

structurii organizatorice și a 

sistemelor  

de management al calității; 

de cunoaștere: 

  

de aplicare: 

  

de integrare: 

  

C7 Identificarea și gestionarea 

informațiilor adecvate și 

relevante în vederea dezvoltării 

și extinderii activităților de 

afaceri derulate; 

de cunoaștere: 

  

de aplicare: 

  

de integrare: 

  

C8 Elaborarea și coordonarea 

proiectelor aferente 

administrării afacerilor prin 

utilizarea eficientă a resurselor 

organizaționale. 

de cunoaștere: 

  

de aplicare: 

  

de integrare: 

  

Conținutul 

disciplinei 

1. Note introductive în cultura comunicării 

2. Cunoașterea de sine în procesul de comunicare 

3. Formele comunicării interpersonale 

4. Bariere în comunicare 

5. Comunicarea organizațională 

6. Comunicarea managerială 

7. Comunicarea ca proces de influență 

8. Comunicarea interculturală 
9. Modalități de prezentare și autoprezentare 

10. Comunicarea asertivă și ascultarea activă 

11. Comunicarea în procesul de negociere 

12. Managementul conflictelor prin comunicare  

13. Comunicarea interpersonală.  Relaţiile primare şi familia. Iubirea şi relaţiile intime 
Evaluarea 

rezultatelor  

Pentru evaluarea rezultatelor învăţării în cadrul disciplinei se realizează: 

1. Evaluarea curentă - se desfășoară pe parcursul semestrului în cadrul cursurilor, seminarelor, consultaţiilor. 

De asemenea, sunt apreciate cu note pe o scală de la 1 la 10 atestările  semestriale obligatorii, care se 

desfășoară în perioadele prestabilite în calendarul academic anual. Ponderea evaluării curente constituie 60% 

(50% - la forma de studii frecvență redusă) din nota finală. 

2. Evaluarea finală - se realizează prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, alcătuit din 2 
subiecte formate din sarcini pe 3 nivele cu grad diferit de complexitate (cunoaștere, aplicate, integrare) sau o 

altă variantă de test realizat prin intermediul platformei educaționale  MOODLE a USM 

(www.moodle.usm.md). Ponderea notei acumulate la examen constituie 40% (50% - la forma de studii 



frecvență redusă) din nota finală la disciplină. 

3. Evaluarea produsului studiului individual – se efectuează în afara orelor  de contact direct: la orele de 

consultaţie. Cele mai bune lucrări vor fi prezentate la seminar. 
Studiul 

individual 

Pentru activitatea individuală, studenții realizează unul din produsele propuse de profesor: 

1. Poster „Tehnici de negociere în diverse situații” 

2. Studiu de caz „Conflictul organizațional” 
3. Referat a cărui tematică este propusă de către profesor. 

4. Proiect „Dezvoltarea competenţelor comunicative în mediul profesional” 

5. Realizarea unui discurs de autoprezentare 
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