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FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Facultatea de Litere 

1.3. Departamentul Departamentul de limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Comunicare şi relaţii publice 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Introducere în ştiinţele comunicării 

2.2. Titularul activităţilor de curs Asist. univ. dr. Florinela Floria 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Florinela Floria 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 
2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 83 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  9 
Examinări 4 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru  48 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

 
5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului •  
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5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
 

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Utilizarea conceptelor şi a terminologiei de specialitate pentru a prezenta 
fapte de comunicare diverse în contexte specifice 

 
7.2. Obiectivele specifice • Definirea principalelor concepte specifice ştiinţelor comunicării 

• Integrarea în acest cadru a diverselor cunoştinţe şi deprinderi de reflecţie 
asupra comunicării acumulate în şcoală şi în experienţa cotidiană 

• Determinarea gradului de pertinenţă al unui fapt de comunicare 
 

 
7. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Comunicarea verbală ca temei al existenţei sociale 2h Prelegere, prezentări 

PowerPoint, 
problematizare, 
dezbatere 
 
 
 
 
Prelegere, prezentări 
PowerPoint, 
problematizare, 
dezbatere 
 
 
 
 
Prelegere, prezentări 
PowerPoint, 
problematizare, 
dezbatere 

 
Premise antropologice ale comunicării verbale 2h  
Relaţia Ştiinţă-Credinţă în înţelegerea fenomenului 
comunicării 

2h  

Comunicarea între Tehnosferă şi Noosferă. O perspectivă 
istorică 

2h  

Mesajul: producere, transport, conservare. Relaţia dintre 
cuvânt şi gest, imagine şi scriere 

2h  

Cuvântul ca (s)punere în scenă. Genuri de comunicare: 
comunicare informativă, argumentativă, expresivă 

2h  

Variabile antropologie în comunicare: masculin vs. feminin 2h  
Tehnicile de expresie şi construcţia „logosferei” 2h  
De la argumentare la manipulare: între etnosferă şi etosferă 2h  
Uzaj şi uzanţe în tehnologiile informaţiei şi ale comunicării 
a) Relaţia dintre tehnologie şi societate ca premisă a 
înţelegerii uzajului 
b) Uzajul ca inventare/făurire a universului cotidian: 
difuzare, inovare, însuşire 
c) Noi uzaje şi uzanţele sociale în faţa provocării „lumii 
virtuale” – Internetul 

4h  2 cursuri 
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C1Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor 
comunicării 
C1.1. Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi a terminologiei de specialitate în 
situaţii multiple 
 
C3 Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice 
C3.1. Definirea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în analiza comunicării 
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• Dezvoltarea capacităţii de a stabili corelaţii între comportamentul verbal şi componentele non-verbale 
în comunicarea directă şi în mass-media 

• Dezvoltarea capacităţii de observare a faptelor, de formulare a unei ipoteze şi de argumentare a 
acesteia 
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De la Logosferă la blogosferă 2h  
Evoluţia tehnică şi implicaţiile etice: liberalism, anarhism şi 
interes public 

2h  

O deschidere spre universul mass-media 2h  
Bibliografie 
Cuilenburg, J.J. van şi colaboratorii, Ştiinţa comunicării , Humanitas, Bucureşti, 1998 
Dinu, Mihai, Comunicarea, Algos, Bucureşti, 2000 
Eco, Umberto, Apocaliptici şi integraţi. Comunicaţii de masă şi teorii ale culturii de masă, Polirom, Iaşi, 2008 
Lohisse, Jean, Comunicarea. De la transmitere mecanică la interacţiune, Polirom, Iaşi,  2002 
Mardare, Gabriel, Economism vs Ecumenism O introducere neopragmatică în artele comunicării , Edusoft, Bacău, 2008 
Marinescu, Valentina, Introducere în teoria comunicării: principii, modele, aplicaţii , Ed. Tritonic, Bucureşti, 2003 
Şoitu, Laurenţiu, Comunicare şi acţiune, Iaşi, Institutul European, 1997 
•  
Bibliografie minimală 

Cuilenburg, J.J. van şi colaboratorii, Ştiinţa comunicării , Humanitas, Bucureşti, 1998 
Dinu, Mihai, Comunicarea, Algos, Bucureşti, 2000 
 

 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Comunicarea – deschideri interdisciplinare. De la 
observarea realităţii vorbirii la descrierea ştiinţifică a 
comunicării.  

2h dezbatere, activitate 
pe echipe, portofolii 
tematice 
 
 
 
 
dezbatere, activitate 
pe echipe, portofolii 
tematice 
 
 
 
 
dezbatere, activitate 
pe echipe, portofolii 
tematice 

 

Mize ale comunicării în perioada contemporană: 
comunicarea ca schimb de informaţie, comunicarea ca 
relaţie.  

2h  

Modelele lingvistice în reprezentarea comunicării: 
Jakobson. Deschideri şi limite ale modelului, aplicaţii. 

2h  

 Miza comunicării şi construirea contextului: modelul lui 
Gerbner, teoria contextelor de comunicare a lui Alex 
Mucchielli 

2h  

Limba – un dispozitiv cibernetic? Teoria matematică a 
informaţiei. Deschideri şi limite, aplicaţii. 

2h  

Sociosferă, semiosferă, tehnosferă în comunicarea 
contemporană. Abraham Moles – sociodinamica culturii.  

2h  

Teorii ale comunicării de masă – „fluxuri” mediatice, 
selectivitate informaţională 

2h  

Bibliografie 
Baylon, Christian, Mignot, Xavier, Comunicarea, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2000 
Cuilenburg, J.J. van şi colaboratorii, Ştiinţa comunicării , Humanitas, Bucureşti, 1998 
Defleur, Melvin, Ball-Rokeach, Sandra, Teorii ale comunicării de masă, Polirom, Iaşi,1999 
Dinu, Mihai, Comunicarea, Algos, Bucureşti, 2000 
Fiske, John, Introducere în ştiinţele comunicării , Polirom, Iaşi, 2003 
Lohisse, Jean, Comunicarea. De la transmitere mecanică la interacţiune, Polirom, Iaşi,  2002 
Marinescu, Valentina, Introducere în teoria comunicării: principii, modele, aplicaţii , Ed. Tritonic, Bucureşti, 2003 
Bibliografie minimală 
Baylon, Christian, Mignot, Xavier, Comunicarea, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2000 
Fiske, John, Introducere în ştiinţele comunicării , Polirom, Iaşi, 2003 
Lohisse, Jean, Comunicarea. De la transmitere mecanică la interacţiune, Polirom, Iaşi,  2002 
 

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

CONŢINUTURILE DISCIPLINEI SUNT ÎN CONCORDANŢĂ CU STANDARDELE RNCIS 
 
9. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs Examen scris Test scris 60% 
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10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Proiect de seminar, prezentarea  unui model 
al comunicării 

Proiect de seminar, 
prezentarea unui model al 

comunicării 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Curs:Rezolvarea a 50% din cerinţe 
Seminar: Prezentarea şi analiza unei situaţii de comunicare 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ŞI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE  
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 

 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

 
 

1. Date despre program 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Facultatea de Litere 

1.3. Departamentul Departamentul de limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe sociale  / Ştiinţe ale comunicării 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Comunicare şi relaţii publice 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Filosofia comunicării 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Cristina Cîrtiţă-Buzoianu 

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare Examen 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 83 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  
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4.2. de 
competenţe 

•  

 
5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Însuşirea cunoştinţelor fundamentale din filosofia comunicării în vederea 
aplicării lor în situaţii concrete. 

7.2. Obiectivele specifice Să definească majoritatea conceptelor şi categoriilor esenţiale pentru filosofia 
comunicării ; să cunoască fenomenologia acţionalistă a limbajului şi 
comunicării; să cunoască, să înţeleagă şi să explice afirmarea primatului 
semnului în filosofia analitică; să explice sarcina filosofiei comunicării de a 
analiza tipologiile comunicării în ansamblul dimensiunilor lor şi printr-o 
dimensiune transdisciplinară; să formuleze  judecăţi de valoare argumentate 
asupra diferitelor teorii ale comunicării şi asupra importanţei acestora în 
literatura de specialitate; să stăpânească metalimbajul analizei şi 
hermeneuticii. 

 
 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Ce este filosofia comunicării? 2 Prelegere  
• Comunicare, limbaj şi problematizare filosofică 2 Problematizare 

interactivă 
 

• Analiza limbajului, ca unică sarcină a filosofiei 
 

2 Problematizare 
interactivă 

 

• Text, discurs, interpretare: o revalorificare filosofică a 
limbajului  

 

2 Studiu de caz  

• Semn şi semnificaţie din perspectiva filosofiei limbajului: 
Ch. Pierce, Ch. Morris, Odgan şi Richards 

2 Prelegere  

• Aria logico-filosofică a semanticii 2 Problematizare  
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C1.2. Explicarea conceptuală a situaţiilor de comunicare şi a problemelor de specialitate din domeniu 
C3.1. Definirea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în analiza comunicării  
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interactivă 
• Semantica filosofică a lui Gottlob Fredge 2 Prelegere  
• Fondatorul Bertrand Russell 
 

2 Problematizare 
interactivă 

 

• Gândire, lume şi limbaj în Tractatus logico-philosophicus 2 Problematizare 
interactivă 
Studiu de caz 

 

• Empirism şi semantică la Rudolf Carnap 2 Prelegere  
• De la „jocurile de limbaj” la teoria actelor de limbaj 2 Problematizare 

interactivă 
 

• John Langshaw Austin şi evoluţia problematicii filosofiei 
limbajului 
 

2 Studiu de caz  

• Contribuţia lui John Rogers Searle la dezvoltarea teoriei 
actelor de limbaj 

2 Studiu de caz  

• Herbert Paul Grice şi normele conversaţionale 
 

2 Studiu de caz  

Bibliografie 
• Austin J.L., Cum să faci lucruri cu vorbe, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003. 

• Boboc Al. , Limbaj şi ontologie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1997. 
• Borţun, D., Semiotică. Teorii ale limbajului, Comunicare.ro, Bucureşti, 2006. 
• Carnap R., H. Hahn, O. Neurath  Concepţia ştiinţifică despre lume, 2001) în: Rudolf Carnap, Vechea şi noua 

logică, Bucureşti, pp. 199-210. 
 
• Iliescu A.P., Filosofia limbajului şi limbajul filosofiei. O investigaţie privind identitatea şi autenticitatea 

filosofiei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989. 
 

• Peirce, Charles, Semnificaţie şi acţiune, Editura Humanitas, Bucureşti, l990, pp. 268–331. 
 

• Macoviciuc, V., Iniţiere în filosofia contemporană, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 1999. 
 

• Wittgenstein L., Cercetări filosofice, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004. 
Bibliografie minimală 
• Austin J.L., Cum să faci lucruri cu vorbe, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003. 
• Borţun, D., Semiotică. Teorii ale limbajului, Comunicare.ro, Bucureşti, 2006. 
• Macoviciuc, V., Iniţiere în filosofia contemporană, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 1999. 
 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Evoluția obiectului filosofiei limbajului 2 Prezentare power-

point 
 

• Clarificări conceptuale: definiţii, corelaţii şi aplicaţii pe 
texte 

2 Prezentare power-
point 
Studiu de caz 

 

• Analize de discursuri din perspectiva filosofiei 
comunicării 

4 Analiză de discurs  

• Rudolf  Carnap - Depăşirea metafizicii prin analiza logică 
a limbajului 

2 Studiu de text  

• Jocurile de limbaj-  Wittgenstein 2 Aplicaţii pe texte  
• Ernst Cassirer – Despre limbaj 2 Studiu de text  
Bibliografie 
• Austin J.L., Cum să faci lucruri cu vorbe, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003. 
• Boboc Al. , Limbaj şi ontologie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1997. 
• Borţun, D., Semiotică. Teorii ale limbajului, Comunicare.ro, Bucureşti, 2006. 
• Carnap R., H. Hahn, O. Neurath  Concepţia ştiinţifică despre lume, 2001) în: Rudolf Carnap, Vechea şi noua 

logică, Bucureşti, pp. 199-210. 
 
• Cassirer, E., Eseu despre om, Editura Humanitas, Bucureşti,  1994, cap. despre limbaj. 
• Iliescu A.P., Filosofia limbajului şi limbajul filosofiei. O investigaţie privind identitatea şi autenticitatea 
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filosofiei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989. 
 

• Peirce, Charles, Semnificaţie şi acţiune, Editura Humanitas, Bucureşti, l990, pp. 268–331. 
 

• Macoviciuc, V., Iniţiere în filosofia contemporană, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 1999. 
• Wittgenstein L., Cercetări filosofice, Bucureşti, Editura Humanitas, 2004. 
Bibliografie minimală 
•     Austin J.L., Cum să faci lucruri cu vorbe, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003. 
• Borţun, D., Semiotică. Teorii ale limbajului, Comunicare.ro, Bucureşti, 2006. 
• Macoviciuc, V., Iniţiere în filosofia contemporană, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 1999. 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• CONŢINUTURILE DISCIPLINEI SUNT ÎN CONCORDANŢĂ CU STANDARDELE RNCIS. 
 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 
Probarea însuşirii unui miniumum de 
cunoştinţe predate la curs 

scris 50% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Prezentarea temelor de la seminar oral 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

• să obţină nota 5 la evaluarea de la curs şi seminar, respectiv să dovedească însuşirea minimă a materiei 
parcurse (noţiuni de bază); 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015   

 
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015  
 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

11. Date despre program 
1.8. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.9. Facultatea Facultatea de Litere 

1.10. Departamentul Departamentul de limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării 

1.11. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.12. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.13. Programul de 
studii/calificarea 

Comunicare şi relaţii publice 

1.14. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
12. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Pragmatica discursului publicitar 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
13. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 4 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

56 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 94 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  94 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 6 

 
14. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

 
15. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
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5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
16. Competenţe specifice acumulate  

 
 
17. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Definirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi a 
terminologiei de specialitate în situaţii multiple, dobândirea unor abilităţi 
profesionale în domeniul comunicării persuasive. 

7.2. Obiectivele specifice • Însuşirea lexicului de specialitate; 
• Definirea elementelor care alcătuiesc o reclamă; 
• Identificarea caracteristicilor publicităţii pentru fiecare tip de suport; 
• Dezvoltarea competenţelor de comunicare persuasivă; 
• Valorificarea potenţialului creativ 

 
18. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Enunţ/text/discurs publicitar. Clasificări ale discursului 
publicitar 

4 ore prelegerea interactivă   

Discursul publicitar – perspective multidisciplinare 
(retorică, pragmatică, stilistică, semiotică) 

4 ore 
prelegerea interactivă  

 

Funcţii ale discursului publicitar 4 ore prelegerea interactivă   
Cadrul comunicaţional publicitar şi producerea mesajului. 
Perceperea procesului de comunicare. Etape în conceperea 
unei comunicări eficiente 

4 ore prelegerea interactivă  
 

Forme ale argumentării publicitare. Entimema. 
Argumentarea prin încălcări ale logicii. Figuri şi efecte 
retorice 

4 ore prelegerea interactivă  
 

Descriptiv, narativ şi iconic în structura compoziţională a 
discursului publicitar 

4 ore prelegerea interactivă  
 

Cadre ale persuasiunii. Intertextualitatea. Formule-stereotip 4 ore prelegerea interactivă   
Bibliografie  

• Adam, Jean-Michel, Bonhomme, Marc, Argumentarea publicitară, Institutul European, Iaşi, 2005 
• Amălăncei, Brînduşa-Mariana, Retorica şi pragmatica discursului publicitar, Performantica, Iaşi, 2010 
• Baciu, Eugenia, Limbajul publicitar în domeniul politic, Editura Universitară, Bucureşti, 2012 
• Boutaud, Jean-Jacques, Comunicare, semiotică şi semne publicitare. Teorii, modele şi aplicaţii , Editura 
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• Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul 
ştiinţelor comunicării  

• Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC) 
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Tritonic, Bucureşti, 2003 
• Cathelat, Bernard, Publicitate şi societate, Editura Trei, Bucureşti, 2005 
• Corjan, I. C., Semiotica limbajului publicitar. Textul şi imaginea, Editura Universităţii din Suceava, Suceava, 

2004 
• Jouve, Michèle, Comunicarea. Publicitate şi relaţii publice, Polirom, Iaşi, 2005 
• Kapferer, Jean-Noël, Căile persuasiunii. Modul de influenţare a comportamentelor prin mass media şi 

publicitate, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2002 
• Popescu, Costin, Publicitatea: o estetică a persuasiunii, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005 
• Preda, Sorin, Introducere în creativitatea publicitară, Polirom, Iaşi, 2011 
• Robu, Adriana Maria, Discursul publicitar din perspectivă pragmalingvistică, Editura Universităţii „Al. I. 

Cuza” Iaşi, Iaşi, 2015 
Bibliografie minimală 

• Amălăncei, Brînduşa-Mariana, Retorica şi pragmatica discursului publicitar, Performantica, Iaşi, 2010 
• Jouve, Michèle, Comunicarea. Publicitate şi relaţii publice, Polirom, Iaşi, 2005 
• Robu, Adriana Maria, Discursul publicitar din perspectivă pragmalingvistică, Editura Universităţii „Al. I. 

Cuza”, Iaşi, 2015 
 
Seminar Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Sloganurile – tipologii, funcţii, idei creative 4 ore exemplificări, 

analize, studii de caz 
 

Tehnici de creaţie publicitară 4 ore exemplificări, 
analize, studii de caz 

 

Text şi imagine în publicitatea din presa scrisă 4 ore exemplificări, 
analize, studii de caz 

 

Particularităţi de structurare a discursului publicitar la radio 4 ore exemplificări, 
analize, studii de caz 

 

Publicitatea TV 4 ore exemplificări, 
analize, studii de caz 

 

Dimensiuni retorico-pragmatice ale textelor publicitare 
online 

4 ore exemplificări, 
analize, studii de caz 

 

Publicitatea politică 4 ore exemplificări, 
analize, studii de caz 

 

Bibliografie 
• Adam, Jean-Michel, Bonhomme, Marc, Argumentarea publicitară, Institutul European, Iaşi, 2005 
• Amălăncei, Brînduşa-Mariana, Retorica şi pragmatica discursului publicitar, Performantica, Iaşi, 2010 
• Baciu, Eugenia, Limbajul publicitar în domeniul politic, Editura Universitară, Bucureşti, 2012 
• Bender-Berland, Geneviève, La publicité radiophonique. Analyse linguistique de messages publicitaires 

français et allemands, Helmut Buske Verlag, Hamburg, 2000 
• Corjan, I. C., Semiotica limbajului publicitar. Textul şi imaginea, Editura Universităţii din Suceava, Suceava, 

2004 
• Garric, Nathalie, Étude des structures linguistico-discursives du slogan publicitaire: activité et modes de 

qualification (thèse pour le doctorat), 1992 
• Popescu, Costin, Publicitatea: o estetică a persuasiunii, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005 
• Preda, Sorin, Introducere în creativitatea publicitară, Polirom, Iaşi, 2011 

Bibliografie minimală 
• Adam, Jean-Michel, Bonhomme, Marc, Argumentarea publicitară, Institutul European, Iaşi, 2005 
• Amălăncei, Brînduşa-Mariana, Retorica şi pragmatica discursului publicitar, Performantica, Iaşi, 2010 
• Garric, Nathalie, Étude des structures linguistico-discursives du slogan publicitaire: activité et modes de 

qualification (thèse pour le doctorat), 1992 
 

19. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS 
 
20. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 
- completitudinea şi corectitudinea 
cunoştinţelor; 

Examen scris 50% 
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- coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea; 

- capacitatea de a opera cu cunoştinţele 
asimilate 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

- capacitatea de aplicare în practică a 
cunoştinţelor dobândite; 

- capacitatea de analiză, de interpretare 
personală, originalitatea, creativitatea 

Prezentarea orală 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Predarea temei de seminar şi a proiectului final 
• Rezolvarea subiectelor de examen la nivel mediu 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
21. Date despre program 

1.15. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.16. Facultatea Facultatea de Litere 

1.17. Departamentul Departamentul de limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării 

1.18. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.19. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.20. Programul de 
studii/calificarea 

Comunicare şi relaţii publice 

1.21. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
22. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Comunicare interpersonală 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Elena Bonta 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Elena Bonta 

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare EC/E 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
23. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar 1 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 83 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 29 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): 0 
 
3.7. Total ore studiu individual  83 
3.8. Total ore pe semestru  125 
3.9. Numărul de credite 5 

 
24. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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25. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
26. Competenţe specifice acumulate  

 
27. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Studenții  
• să definească conceptele, teoriile, paradigmele şi metodologiile utilizate 

în analiza comunicării interpersonale 
 

7.2. Obiectivele specifice • să identifice și să utilizeze tehnici şi indicatori relevanţi pentru 
monitorizarea şi evaluarea proceselor de comunicare interpersonală 

•  să reflecteze critic şi constructiv asupra modalităţii de comunicare in- 
terpersonală 

•  să gestioneze eficient  diversele tipuri de situaţii de comunicare 
interpersonală prin aplicarea strategiilor adecvate 

 
28. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Comunicarea umană. Definirea conceptelor 
- axiomele comunicării 
- perspective asupra comunicării 
- tipuri de comunicare 

4 Prelegere; curs 
interactiv 
 

 

Comunicarea interpersonală  
Caracteristicile comunicării interpersonale 
Funcţiile comunicării interpersonale 
Variabile care influenţează/afectează  comunicarea 
interpersonală 
Caracteristicile unei comunicări  interpersonale eficiente 

4 Prelegere; curs 
interactiv 
 

 

Coduri utilizate în comunicarea interpersonală 
Comunicarea verbala 
Comunicarea nonverbala 
Codul paraverbal 

4 Prelegere; curs 
interactiv 
 

 

Auto-dezvăluirea 
 

4 Prelegere; curs 
interactiv 

 

Ascultarea dialogică 4 Prelegere; curs  

 

6
.1

. 
C

o
m

p
et

enţ
e 

p
ro

fe
si

o
n

al
e  

 

Să identifice și să utilizeze limbajul, metodologiile şi cunoştin ţele de specialitate din domeniul ştiin ţelor 
comunicării 
Să explice conceptual  situaţiile de comunicare şi  problemele de specialitate din domeniu 
 
Să poată oferi asistență de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor 
de comunicare 
Să elaboreze un plan de comunicare de criză şi/sau mediere a unui conflict de comunicare 
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- Să realizeze în mod realist – cu argumentare teoretică cât și practică – a unor situații profesionale 
uzuale, în vederea soluționării eficiente și deontologice a acestora 
 

- Să aplice tehnicile de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice 
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interactiv 
Relaţii interpersonale  
 

4 Prelegere; curs 
interactiv 

 

Managementul conflictului interpersonal  
 

4 Prelegere; curs 
interactiv 

 

Bibliografie 
Adler, Ronald; Neil Towne, Looking Out, Looking In, Media Edition, Thomson, Australia, 2003 
Birkenbihl, V., Semnalele corpului. Cum să înţelegem limbajul corpului, Gemma Press, Bucureşti, 1999 
Bonta, E., Interpersonal Communication, Alma Mater, Bacau, 2004 
Chelcea, S. (coord.), Comunicarea nonverbală în spaţiul public, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2004 
Chiru, I., Comunicarea interpersonală, Ed.Triton, Bucureşti, 2003 
Dinu, M. , Comunicarea, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1997 

Fârte, Gh.I., Comunicarea. O abordare praxeologica, Casa Editoriala Demuiurg, Iasi, 2004 
Bibliografie minimal ă 
Chiru, I., Comunicarea interpersonală, Ed.Triton, Bucureşti, 2003 
Birkenbihl, V., Semnalele corpului. Cum să înţelegem limbajul corpului, Gemma Press, Bucureşti, 1999 
 
Aplicaţii (Seminar) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Definirea conceptului de comunicare  Identificarea şi 

analiza funcţiilor comunicării. Axiomele comunicării şi 
rolul acestora în comunicare. Tipuri de comunicare.    

2 Dezbatere, lucru pe 
text, analiza, 
exercitiul 
 

 

• Definirea conceptului de comunicare interpersonală. 
Variabile care influenţează comunicarea interpersonală. 
Conceptul de comunicare eficientă.  Teorii moderne 
privind comunicarea interpersonală. 

2 Dezbatere, lucru pe 
text, analiza, 
exercitiul 
 

 

• Prezentarea şi analizarea codurilor utilizate în 
comunicarea interpersonală. Identificarea pe texte 
aplicative a codului verbal, nonverbal, paraverbal.    

2 Dezbatere, lucru pe 
text, analiza, 
exercitiul 
 

 

• Conceptul de sine. Importanţa imaginii de sine în 
comunicarea interpersonală. Conceptul de „faţă” şi 
„teritoriu”. Identificarea şi analizarea marcatorilor 
lingvistici şi nonlingvistici ai auto-dezvăluirii şi 
“negocierii” sinelui.    

2 Dezbatere, lucru pe 
text, analiza, 
exercitiul 
 

 

• Necesitatea creării relaţiilor interpersonale în procesul 
comunicării. Prezentarea diferitelor perspective asupra 
tipurilor de relaţii interpersonale. Identificarea ritualurilor 
interpersonale. Analizarea marcatorilor lingvistici si 
nonlingvistici ai relaţiilor simetrice şi asimetrice..    

2 Dezbatere, lucru pe 
text, analiza, 
exercitiul 
 

 

• Definirea conceptului de conflict interpersonal şi a 
surselor generatoare de conflict. Tipuri de conflict. 
Identificarea strategiilor eficiente de gestionare a 
conflictului.  

2 Dezbatere, lucru pe 
text, analiza, 
exercitiul 
 

 

• Prezentarea referatelor 2   
Bibliografie 
Adler, Ronald; Neil Towne, Looking Out, Looking In, Media Edition, Thomson, Australia, 2003 
Birkenbihl, V., Semnalele corpului. Cum să înţelegem limbajul corpului, Gemma Press, Bucureşti, 1999 
Bonta, Elena, Interpersonal Communication, Alma Mater, Bcau, 2004 
Chelcea, S. (coord.), Comunicarea nonverbală în spaţiul public, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2004 
Chiru, I., Comunicarea interpersonală, Ed.Triton, Bucureşti, 2003 
Dinu, M. , Comunicarea, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1997 

Fârte, Gh.I., Comunicarea. O abordare praxeologica, Casa Editoriala Demuiurg, Iasi, 2004 

Bibliografie minimală 
Chiru, I., Comunicarea interpersonală, Ed.Triton, Bucureşti, 2003 
Birkenbihl, V., Semnalele corpului. Cum să înţelegem limbajul corpului, Gemma Press, Bucureşti, 1999 
 

29. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt in concordanta cu standardele RNCIS 
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30. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

- stăpânirea de noţiuni, cunoştinţe teoretice 
şi metodologice cu care s-a operat pe 
parcursul cursurilor 
 

- examen scris 50% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

- nivelul de participare la seminar; calitatea 
cunoştinţelor acumulate 
- calitatea referatului 

- verificare orală 
- prezentarea referatului 

20% 
30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
- elaborarea unui referta pe o temă dată 
-  minim de notiuni (1 subiect din cele 3 pe care le vor primi) 
- minim 4 interventii 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015  
 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Facultatea de Litere 

1.3. Departamentul Departamentul de limba și literatura română și științe ale comunicării 

1.4. Domeniul de studii Științe sociale / Științe ale comunicării 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licență  

1.6. Programul de studii/calificarea Comunicare şi relaţii publice 

1.7. Forma de învățământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Introducere în tehnologia informației și comunicării 
 

2.2. Titularul activităților de curs - 
2.3. Titularul activităților de seminar Lect. dr. Dan Popa 
2.4. Anul de 
studiu:  

I 2.5. Semestrul 
 

        I 2.6. Tipul de evaluare 
 

              V 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs - 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

28 3.5. Curs - 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 
Tutoriat  - 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  22 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Nu este cazul 

4.2. de 
competenţe 

• Utilizarea tastaturii și mouse-ului. 
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5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • Nu este cazul 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Sala de laborator/seminar cu 13-22  computere ( i3 – i7 / 4-8GB Ram / 512 
GB HDD), proiector video,   căști cu microfon la fiecare computer, un sistem 
de boxe (minim) stereo. 

 
6. Competenţe specifice acumulate  
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- C2 Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC) 
 
- C2.3. Utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea şi comunicarea profesionalizată a diverselor produse 

de informare, cu respectarea dreptului publicului de a fi informat corect 
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- 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 echipa mutidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini 
pe paliere ierarhice 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Utilizarea tehnologiilor adecvate în realizarea şi comunicarea profesionalizată a 
diverselor produse de informare 

7.2. Obiectivele specifice Utilizarea tehnologiilor audio, video, radio - internet în realizarea şi comunicarea 
profesionalizată a diverselor produse de informare 

  
8. Conţinuturi   

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii  
            Nu este cazul.    
    
    
Bibliografie 
Nu este cazul. 
Bibliografie minimală 
Nu este cazul. 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii  
1. Instrumente și produse pentru comunicare. The Open 

Disk. 
4 Brainstorming  

2.1Audacity: Instalare și învățarea interfeței prin 
descoperire. Transferul analogic al înregistrărilor din  
Android în Audacity. 

2.2. Pregătirea conținutului: De unde obținem o poveste. 
Cum se scrie pentru utilizarea cu noile tehnologi. 
Structura narativa liniara, neliniara și de graf pentru 
jocuri video și web. Redactarea poveștii. Open Office. 

4 Învățarea interfeței 
prin descoperire. 

 
 
Dezbaterea / 

Expunerea frontala. 

 

3.1. Audacity: Operații de editare a sunetului. Cut, copy, 
paste, import, export. Transferul digital al înregistrărilor 
prin USB din Android în Audacity. 

4 Demonstrația.  
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3.2. Sunete de sinteza și expresivitatea lor. Spectru sonor. 
Studiu de caz: Itzao Tomita – Tablouri dintr-o expoziție. 

4.1. Tehnologii radio internet. Vocabularul domeniului. 
Istoricul domeniului de la Winamp la serverele de 
streaming Linux . Schema unui post de radio internet. 
Studiu de caz: Radio UNSR.  

4.2. Consola operatorului radio internet: Semnificația 
comenzilor și butoanelor. Studiu de caz: idjc. 

4 Demonstrația 
practica. / Expunerea 
frontala. 
 
Învățarea prin 
descoperire. 

 

5.1. Tehnologii de editare video: Vocabularul domeniului. 
Codecuri, containere.  Elementele interfeței unui editor 
video neliniar. Folosirea clipurilor, imaginilor și textelor 
în format vectorial .svg. Practica editării video. Randarea 
finala. 

5.2. Studiu de caz: Hatsune Miku. Avatar  al unui produs 
sau actor virtual. Vocaloizi.  

4 Demonstrația 
practica. / Expunerea 
frontala. 
 
Învățarea prin 
descoperire. 

 

6.1 Pregătirea materialului video. Multiplexare, 
demultiplexare,  Dublarea pistei sonore. Traducere versus 
dublare. Avantaje și dezavantaje. Formate: .sub, .srt 
șamd. 

6.2. Studiu de caz: Un documentar sau  filmul Takeshi 
Kitano – Kid's return. (sau alt material la alegerea 
cadrului didactic).  

4 Demonstrația 
practica. / Expunerea 
frontala. 
 
Învățarea prin 
descoperire. 

 

7.1. Sunete de sinteza. Gama fizicienilor și frecventele 
notelor. Programul Scilab. Aptitudinea și frecventa undei 
sonore.  Generarea sunetelor cu fecvente variabile 
continuu folosind Scilab. 

7.2. Alte tehnologii . / Recapitulare. Indicatii și asistenta 
pentru pregatirea portofoliilor. 

4 Demonstratia 
practica. / Expunerea 
frontala. 
 

 

Bibliografie 
Pentru realizarea tehnica 

• The Open Disk http://www.theopendisk.org. 
• Audacity,  http://audacityteam.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Audacity_%28audio_editor%29 
• OpenShoot, http://www.openshot.org/ 
• YouTube:  www.youtube.com,  
• Open Office / Libre Office. (site-urile proiectelor sau documentațiile  incluse în distribuțiile Linux) 
• Dan Popa, Reprezentări grafice în Scilab, Cap 14: Generarea și salvarea unui sunet, Alma Mater, Bacău 2014 
• Dan Popa – Multiplatform Multimedia - http://video4linux.blogspot.ro/ 

 
Pentru realizarea continutului mediatic 

• Mallender, Ariane – Cum sa scrii pentru multimedia – Tehnici de scriere interactiva. Rezumatul. Derularea. 
Scenariul. Polirom 2008 

• Kapferer Jean-Noël – Zvonurile - Humanitas, Bucuresti,  2006   
 
Bibliografie minimală 
        
 
 
 
- Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS (nsds). 
 
- Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Continut teoretic 

Evaluarea culturii generale (în domeniu) 
corespunde setului de întrebări nr. 1. 
Evaluarea cunoștințelor teoretice (în 
domeniu) corespunde setului de întrebări 

Examinare prin test 
scris. 

50% 
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nr. 2. 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Evaluarea abilitaților de utilizator  și 
rezolvitor de exerciții  (în domeniu) 
corespunde setului de întrebări nr. 3. 
Evaluarea cunoștințelor suplimentare 
nivelului 3, individual acumulate 
 corespunde setului de întrebări nr. 4. 

Examinare prin întrebări 
care verifica existenta 
abilităților practice și 
experienței ce decurge din 
ele și  (la nivelul 4) 
integrarea teoriei cu 
practica. 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă:  
Nivelul 1 + Nivelul al 2-lea – a se vedea 10.4 

 
Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE  
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753 

www.ub.ro;  e-mail: rector@ub.ro 

 

 

 
 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

31. Date despre program 
1.22. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău   

1.23. Facultatea Facultatea de Litere 

1.24. Departamentul Departamentul de limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării 

1.25. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.26. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.27. Programul de 
studii/calificarea 

Comunicare şi relaţii publice 

1.28. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
32. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Istoria culturii şi civilizaţiei româneşti 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Vasile Spiridon  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Vasile Spiridon  

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare C 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 
33. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 1 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 14 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  72 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 4 

 
34. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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35. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
36. Competenţe specifice acumulate  

 
 
37. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

•  Asumarea critică a conceptelor fundamentale referitoare la cultura şi civilizaţia 
românească 

7.2. Obiectivele specifice • Prezentarea sintetică şi analitică, precum şi estetică şi a fenomenului cultural şi 
de civilizaţie română veche şi modernă 

• lărgirea şi aprofundare volumului de cunoştinţe şi noţiuni cu privire la curentele 
de idei; temele majore şi operele unor personalităţi de referinţă, în succesiunea 
lor istorică şi în strânsă legătură cu mişcările culturale şi intelectuale din spaţiul 
european; 

• stimularea iniţiativei de a aborda critic şi creator varii concepte de cultură şi 
civilizaţie; 

• fundamentarea sistemului de noţiuni şi cunoştinţe necesare cunoaşterii şi 
înţelegerii momentelor semnificative parcurse de cultura şi civilizaţia noastră. 

 
38. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Conceptul de cultură şi civlizaţie. Relaţia cultură – 

civilizaţie. Şocul cultural. Sinteză şi convergenţă între 
cultură şi civilizaţie. Cultură şi civilizaţie în gândirea 
românească. Cultura română între conştiinţă şi istorie. 
Între Orient şi Occident. 

2 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

    
• Românii şi conştiin ţa Romei. Spiritualitatea geto-dacică. 

Colonizarea Daciei: mitogeneză şi etnogeneză. 
Creştinarea românilor. Existenţa culturală ca precedent al 
existenţei politice. Miturile fundamentale ale culturii 
româneşti.  

2 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 

 

 

6
.1

. 
C

o
m

p
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enţ
e 

p
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o
n
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e  

 

 
C3.1. Definirea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în analiza comunicării 
 
C3.3. Utilizarea unor metode de cercetare pentru definirea problemelor de interes public şi rezolvarea acestora 
prin modele de planificare specifice 

6
.2
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•  Utilizarea componentelor în domeniul culturii şi civilizaţiei româneşti, în deplină concordanţă cu etica 
profesională 
• Relaţionarea în echipă; comunicare interpersonală şi asumarea de roluri specifice  
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de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

• Umanismul artistic al Evului de Mijloc . Umanismul 
renascentist românesc în context european. Trecerea de la 
umanismul renascentist la barocul modernizat. Mitul 
cultural al Basarabilor. Cultura şi civilizaţia 
moldovenească în epoca lui Ştefan cel Mare şi a lui Vasile 
Lupu. Varlaam şi izbânda scrisului românesc. 
Semnificaţia culturală şi civilizatorică a epocii lui Şerban 
Cantacuzin şi Constantin Brâncoveanu. Nicolaus Olahus. 

2 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

•  Cronicarii . Grigore Ureche şi începuturile istoriografiei. 
Miron Costin – conştiinţa critică şi sentimentul tragic al 
istoriei. Ion Neculce între estetica oralităţii şi arta 
prozatorului. Cultura transilvăneană în secolul al XVII-
lea. Reforma şi ecourile ei culturale. Dimitrie Cantemir. 
Cărturar şi savant de talie europeană şi situarea sa în 
cadrul civilizaţiei continentale. 

2 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

         
• Cultura română în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. 

De la baroc la Iluminism. Şcoala Ardeleană şi formarea 
conştiinţei culturale de sine a românilor transilvăneni. 
Controverse despre cultură şi civilizaţie în perioada 
realizării unităţii statale şi a independenţei naţiunii 
române. Mihai Eminescu despre cultură şi civilizaţie. 
Problemele culturii şi civilizaţiei în polemica Maiorescu – 
Gherea. Din istoria teoriei „formelor fără fond”. Spiritul 
critic în cultura românească în viziunea lui G. Ibrăileanu 

2 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

România modernă în contextul civilizaţiei europene. 
Contribuţii şi teorii de filosofia culturii şi civilizaţiei în 
perioada interbelică. Teoria sincronismului cultural a lui E. 
Lovinescu. Tudor Vianu despre filosofie şi cultură. 
Problema crizei culturii moderne în viziunea unor gânditori 
din perioada interbelică (Lucian Blaga, Mircea Eliade, 
Nichifor Crainic, Emil Cioran). 

2 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

România şi Europa. Rezistenţa culturală în timpul 
comunismului. Cultură oficială şi cultură alternativă. 
Protocronismul. Constantin Noica şi modelul cultural 
european. Postcomunismul cultural. Integrarea şi identitatea 
culturală a României în noua realitate europeană. Civilizaţia 
europeană şi universală: o nouă perspectivă comparatistă în 
epoca globalizării. 

2 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

    
Bibliografie 
Boia, Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997 
Cazacu, Mihai, Sinteză şi originalitate în cultura românească, Timişoara, Editura Facla, 1990 
Djuvara, Neagu, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne (1800 – 1848) (trad. rom.), 
Bucureşti, Editura Humanitas, 1995 
Eliade, Mircea, „Dacii şi Lupii” şi „Zalmoxis”, în De la Zalmoxis la Genghis-Han. Studii comparative despre religiile 
şi folclorul Daciei şi Europei Orientale (pp. 21 – 37; 38 – 86), trad. rom., Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
1980 
• Tănase, Alexandru, O istorie umanistă a culturii române, vol. I – II, Iaşi, Editura Moldova, 1995   
Bibliografie minimală 
Cazacu, Mihai, Sinteză şi originalitate în cultura românească, Timişoara, Editura Facla, 1990 
• Tănase, Alexandru, O istorie umanistă a culturii române, vol. I – II, Iaşi, Editura Moldova, 1995   
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
•  Mircea Eliade, „Dacii şi Lupii” şi „Zalmoxis” 2 Studiul de caz, 

Conversaţia 
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problematizatoare, 
Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

•  Lucian Blaga, Spaţiul mioritic 2 Studiul de caz, 
Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

 

•  D. Drăghicescu, Din psihologia poporului român 2 Studiul de caz, 
Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

 

•  G. Ibrăileanu, Spiritul critic în cultura românească 2 Studiul de caz, 
Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

 

•  Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României 2 Studiul de caz, 
Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

 

•  Constantin Noica, Modelul cultural european 2 Studiul de caz, 
Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

 

Bibliografie 
1. Mircea Eliade, „Dacii şi Lupii” şi „Zalmoxis”, în De la Zalmoxis la Genghis-Han. Studii comparative despre religiile 
şi folclorul Daciei şi Europei Orientale (trad. rom.), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980, pp. 21 – 37; 38 – 86. 
2. Lucian Blaga, „Spaţiul mioritic”, în Opere filozofice. 9. Trilogia culturii, Bucureşti, Editura Minerva, 1995, pp. 189 – 
334. 
3. D. Drăghicescu, „Recapitulare și concluzie”, în Din psihologia poporului român, Bucureşti, Editura Albatros, 1996, 
pp. 416 – 436. 
4. Ibrăileanu, G., Spiritul critic în cultura românească, Bucureşti, Ed. Minerva, 1984, pp. 11 – 38. 
5. Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României (ediţia a patra), Bucureşti, Editura Humanitas, 1993  
6. Constantin Noica, Modelul cultural european, București, Editura Humanitas, 1993 
Bibliografie minimală 

– 
 

39. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

•  
 
40. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

– demonstrarea stăpânirii preceptelor 
teoretice ale cursului, a concepţiilor şi 
orientărilor privitoare la cultura şi civilizaţia 
românească, prin lectura bibliografiei; 

Verificare orală – 67%/ 
demonstrarea 
stăpânirii a cel 
puţin o treime 
din preceptele 
teoretice ale 
cursului, a 
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concepţiilor şi 
orientărilor 
privitoare la 
cultura şi 
civilizaţia 
românească, 
prin lectura 
bibliografiei;  

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

– cel puţin trei intervenţii la seminar Probă orală – 33% cel 
puţin trei 
intervenţii la 
seminar; 
 

10.6. Standard minim de performanţă 
• demonstrarea stăpânirii a cel puţin o treime din preceptele teoretice ale cursului, a concepţiilor şi orientărilor 

privitoare la cultura şi civilizaţia românească, prin lectura bibliografiei. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 Prof. univ. dr. Vasile Spiridon  Prof. univ. dr. Vasile Spiridon  

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Lector univ. dr. Luminiţa Drugă 
 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

41. Date despre program 
1.29. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.30. Facultatea Facultatea de Litere 

1.31. Departamentul Departamentul  de limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării 

1.32. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.33. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.34. Programul de 
studii/calificarea 

Comunicare şi relaţii publice 

1.35. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
42. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limba engleză 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Raluca Galiţa 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Raluca Galiţa 

2.4. Anul de 
studiu 

I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare C 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 
43. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 0 3.3. Seminar 2 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 0 3.6. 
Seminar 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 47 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  2 
Examinări 10 
Alte activităţi (precizaţi): 0 
 
3.7. Total ore studiu individual  47 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 3 

 
44. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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45. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
46. Competenţe specifice acumulate  

 
 
47. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Studenţii să-şi însuşească principalele concepte specifice domeniului, utilizarea 
lor şi terminologia de specialitate în situaţii multiple. 
 

7.2. Obiectivele specifice 1. Să identifice şi să utilizeze tehnici şi indicatori relevanţi pentru monitorizarea şi 
evaluarea proceselor de comunicare 
2. Să utilizeze tehnologiile adecvate în realizarea şi comunicarea profesionalizată 
a diverselor produse de informare, cu respectarea dreptului publicului de a fi 
informat corect 
3. Să întocmească un plan de folosire a noilor tehnologii informaţionale şi media 
pentru un proiect concret de gestiune a informaţiei şi/sau de comunicare 
profesionalizată 
 

 
48. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
•     
•     
•     
Bibliografie 
•  
Bibliografie minimală 
•  
 
Aplicaţii (Seminar) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• GETTING TO KNOW ME – INTRAPERSONAL 

COMMUNICATION 
2 workshop  

• GRAMMAR  
 Adjectives and present tense 

2 workshop  

• GETTING TO KNOW YOU – INTERPERSONAL 2 workshop  
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Să utilizeze noile tehnologii de informare şi comunicare (NTIC) 
1. Să identifice particularităţile utilizării specializate a diverselor tipuri media în comunicare 
2. Să utilizeze cunoştinţele de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, 
procese, proiecte etc. asociate domeniului 
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COMMUNICATION 
• GRAMMAR 
 Adverbs and past tense 

2 workshop  

• SPEECH MAKING 2 workshop  
• GRAMMAR 
 Present perfect simple and present perfect continuous 

2 workshop  

• SPEECH ANXIETY 2 workshop  
• GRAMMAR 
 Past perfect simple and past perfect continuous 

2 workshop  

• METHODS OF DELIVERING A SPEECH 2 workshop  
• GRAMMAR 
 Means of expressing future 

2 workshop  

• WHAT IS PUBLIC RELATIONS 2 workshop  
• GRAMMAR 
 Countable and uncountable nouns. Conditional clauses 
(1) 

2 workshop  

• VOCABULARY REVISION 2 workshop  
• GRAMMAR 

REVISION 
2 workshop  

Bibliografie 
Dean, Michael, Test Your Reading, Essex, Pearson Education Ltd., 2002. 
Galiţa, Raluca, An Introduction to English for PR Students, Bacău, Editura Alma Mater, 2013. 
Gude, Kathy, Advanced Listening and Speaking, Oxford University Press, 2000. 
Makodia, Vipul, Advanced English Grammar and Communication, Jaipur, Paradise Publishers, 2008. 
Marrs, Carol, The Complete Book of Speech Communication, Colorado, Meriwether Publishing Ltd., 1992. 
Thomas, B.J., Advanced Vocabulary and Idioms, Essex, Pearson Education Ltd., 1999. 
Thomson, A.J. & A.V. Martinet, A Practical English Grammar, Oxford University Press, 1980. 
Michael Vince, Advanced Language Practice, Macmillan, 2003. 
Watcyn-Jones, Peter, Test Your Vocabulary, Essex, Pearson Education Ltd., 2000. 
Bibliografie minimală 
Galiţa, Raluca, An Introduction to English for PR Students, Bacău, Editura Alma Mater, 2013. 
Makodia, Vipul, Advanced English Grammar and Communication, Jaipur, Paradise Publishers, 2008. 
 

49. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS. 
 
50. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs    

10.5. Seminar 
- corectitudine în exprimarea în limba 
engleză şi în rezolvarea exerciţiilor  

- evaluare scrisă 100% 

10.6. Standard minim de performanţă 
- abilitatea de a înţelege un text scris în limba engleză 
- minim un subiect rezolvat 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
51. Date despre program 

1.36. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.37. Facultatea Facultatea de Litere 

1.38. Departamentul Departamentul de limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării 

1.39. Domeniul de studii Ştiinţe sociale /  Ştiinţe ale comunicării 

1.40. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.41. Programul de 
studii/calificarea 

Comunicare şi relaţii publice 

1.42. Forma de învăţământ Invăţământ cu frecvenţă 

 
52. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limba franceză  

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Florinela Floria 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare C 
2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 
53. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs - 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

28 3.5. Curs - 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 47 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 13 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  10 
Examinări 4 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  47 
3.8. Total ore pe semestru  56 
3.9. Numărul de credite 3 

 
54. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

 
55. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
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5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
56. Competenţe specifice acumulate  

 
Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Însuşirea principalelor concepte specifice domeniului, utilizarea lor şi 
terminologia de specialitate în situaţii multiple. 
 

7.2. Obiectivele specifice 1. Să identifice şi să utilizeze tehnici şi indicatori relevanţi pentru monitorizarea şi 
evaluarea proceselor de comunicare 
2. Să utilizeze tehnologiile adecvate în realizarea şi comunicarea profesionalizată 
a diverselor produse de informare, cu respectarea dreptului publicului de a fi 
informat corect 
3. Să întocmească un plan de folosire a noilor tehnologii informaţionale şi media 
pentru un proiect concret de gestiune a informaţiei şi/sau de comunicare 
profesionalizată 
 

 
57. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
    
Bibliografie 

 
Bibliografie minimală 

 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
La communication interpersonnelle (s’informer 2h conversaţia euristică, 

problematizarea, 
explicaţia, activitatea 
individualǎ şi pe 
grupe, exerciţii de 
traducere din/în 
franceză, dialog 
dirijat pe baza 
tematicii 

 

La perception (conseiller/recommander 2h 

Le concept de soi (exprimer la volonté / les 
sentiments 

2h 

Les Attitudes, croyances et valeurs (exprimer la 
déduction 

4h 

La communication nonverbale (1) (exprimer la 
certitude 

4h 
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Să utilizeze noile tehnologii de informare şi comunicare (NTIC) 
 
1. Să identifice particularităţile utilizării specializate a diverselor tipuri media în comunicare 
2. Să utilizeze cunoştinţele de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, 
procese, proiecte etc. asociate domeniului 
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La communication nonverbale (2) (comment 
insister / exprimer la surprise 

4h 

      Types de communication (faire une concession 4h 

Bibliografie 
1. Alméras, J. et al., Pratique de la communication, Larousse, Paris, 1976 
2. Cilianu Lascu, C., Franceza pentru afaceri, Teora, Bucuresti, 1996 
3. Ghidu, G., Pisoschi, V., Gramatica limbii franceze, Teora, Bucuresti, 1994 
4. Maillet, P., La rédaction professionnelle, Bertrand Lacoste, Paris, 2007 
5. Williams, S., McAndew – Cazorla N., Franceza pentru oamenii de afaceri, Teora, Bucuresti, 1999 

Webografie: 
6. http://www.cterrier.com/ 

Bibliografie minimală 
1. http://www.cterrier.com/ 

 
58. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
CONŢINUTURILE DISCIPLINEI SUNT ÎN CONCORDANŢĂ CU STANDARDELE RNCIS 

 
59. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs - - - 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

- corectitudinea si temeinicia  
cunostinţelor;  
- gradul de asimilare a limbajului de  
specialitate 
- capacitatea de a opera cu cunostinţele  
asimilate; 

Evaluare orala pe 
parcursul semestrului   
Lucrări  scrise curente: 
teme 
 
Evaluare scrisa finala la 
sfarsitul semestrului 

 

40% 
 
 
 
 

60% 

10.6. Standard minim de performanţă  
Curs: - 
Seminar: Studentul poate comunicarea scris si oral într-o situaţie simplă şi de rutină, despre activităţi sau subiecte 
familiare. 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015   

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

60. Date despre program 
1.43. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.44. Facultatea Facultatea de Litere 

1.45. Departamentul Departamentul de limba şi literatură română şi ştiinţe ale comunicării 

1.46. Domeniul de studii Ştiinţe sociale / Ştiinţe ale comunicării 

1.47. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.48. Programul de 
studii/calificarea 

Comunicare şi relaţii publice 

1.49. Forma de învăţământ Invăţământ cu frecvenţă 

 
61. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Educatie fizica  

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Ciuntea Mihai Lucian 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare Verificare 
2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
62. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs  3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

14 3.5. Curs  3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 11 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  11 
3.8. Total ore pe semestru  14 
3.9. Numărul de credite 1 

 
63. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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64. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Pe baza demonstraţiei şi a explicaţiei cadrului didactic, studenţii exersează şi 
pun în aplicare toate indicaţiile primite de la profesor pentru o exersare cât 
mai corectă a elementelor 

 
65. Competenţe specifice acumulate  

 
66. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării 
competenţelor profesionale la dinamica contextului social, şi la nivelul 
funcţionalităţii organismului  

• Formarea capacităţii de practicare independentă a exerciţiilor fizice 
7.2. Obiectivele specifice • Menţinerea şi întărirea sănătăţii şi călirea organismului; 

• Dezvoltarea fizică armonioasă a organismului; 
• Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor psiho-

motrice (forţă, viteză, rezistenţă, îndemânare); 
• Formarea obişnuinţei de practicare independentă şi sistematică a exerciţiului 

fizic.  
•  

 
67. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
•     
Bibliografie 
•  
Bibliografie minimală 
•  
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
1. Menţinerea şi întărirea sănătăţii, călirea organismului şi 

dezvoltare fizică armonioasă a organismului cu ajutorul 
practicării jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, 
volei) şi a exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în 
aer liber  

2. Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a 
aptitudinilor psiho-motrice prin intermediul practicării 

6 ore 
 
 
 
 
 
 

Metode de lucru în 
grup, individual şi 
frontal, ateliere de 
lucru. 

Este obligatoriu ca la 
lucrările practice, 
studenţii să participe 
activ. 
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Abilitatea de sintetizare a cunoştinţelor complexe din cadrul diferitelor ştiinţe în relaţie cu capacitatea funcţională, 
fizică şi motrică necesare practicării activităţilor sportive; 
 
Abilitatea de angajare a elevilor/ indivizilor/ grupurilor/ organizaţiilor/ comunităţilor în promovarea şi practicarea 
activităţilor sportive în scopul practicării sportului în timpul liber, prin programe specifice; 
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Aplicarea strategiilor de perseverenta, rigurozitate, eficienta si responsabilitate in munca, punctualitate si 
asumarea raspunderii pentru rezultatele activitatii personale, creativitate, bun simt, gandire analitica si critica, 
rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor si a valorilor codului de etica profesionala in 
domeniul alimentar. 
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jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei) şi a 
exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer liber 

3. Organizarea, conducerea şi arbitrarea unei competiţii 
sportive organizate în timpul liber. 

4 ore 
 
 
 
 
 
 
 
4 ore 

Bibliografie 

1. Acsinte A. ,  Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 
2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu teme din fotbal în 

învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009; 
3. Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura Alma Mater, Bacău, 2004; 
4. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului, Editura Pim, Iaşi, 2008; 
5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- o alternativă pentru un nou stil de viaţă al adolescentelor, Ed. Pim, Iaşi 

2008; 
6. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- strategii pentru optimizarea fitnessului, Ed. Pim, Iaşi 2008; 
7. Pavel Silviu-Ioan, Caiet de lucrări practice la facultăţile neprofil, Alma Mater , Bacău, 2007; 

• Şufaru C., Handbal III, Editura Pim, Iaşi, 2006. 
Bibliografie minimală 
 

68. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS 
 
69. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs    

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Participare activă 
Însuşirea şi înţelegerea importanţei 
practicării exerciţiilor fizice asupra 
organismului; 
Practicarea independentă a exerciţiului fizic 
în activităţile de timp liber şi recreative. 

Prezenţă activă. 
 
Participare activă, 
benevolă şi conştientă la 
toate activităţile 

50% 
 

 
 
       50% 

10.6. Standard minim de performanţă - admis 

•  

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015  
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015  
 

 


