FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei: TEHNICI DE COMUNICARE
Anul de studiu: I

Semestrul*: 1

Tipul de evaluare finală: colocviu

Regimul disciplinei: F - facultativ

Numărul de credite: 2

Total ore studiu
individual: 56
Titularul disciplinei: Prof. univ dr. ing Adriana Gabriela COTEŢIU;
Total ore din planul de învăţământ: 28

Total ore pe semestru: 84

* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

FACULTATEA DE RESURSE MINERALE SI
MEDIU

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de
învăţământ

Catedra de Mine
Domeniul:
Total 28
INGINERIE CIVILĂ
Specializarea:
CONSTRUCŢII CIVILE INDUSTRIALE ŞI AGRICOLE

C** 14

S 14

L-

P-

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)
Competenţe
specifice
disciplinei

1. Cunoaştere şi înţelegere:
a.) noţiuni teoretice de bază ale teoriei comunicării în general precum şi tehnici
de comunicare în special (conceptele şi termenii specifici disciplinei);
b.) aspecte privind necesitatea comunicării:
-ca proces continuu, inevitabil, ireversibil;
-ca factor de evoluţie şi progres al civilizaţiei.
c.) percepţia necesităţii vehicularii eficiente a informaţiilor de tip digital şi analogic
precum şi a necesităţii respectării unor norme, reguli, coduri etice (neticheta);
d.) înţelegerea şi folosirea corectă a tehnicilor de comunicare în scopul
dezvoltării comunicarii în planul conţinutului şi cel al relaţiei şi care presupune
raporturi de putere între participanţi.
e.) percepţia pozitivă, înţelegerea necesităţii studierii acestei discipline, utile
oricărui tânăr absolvent, indiferent de specializare.
2. Explicare şi interpretare:
a) Pentru desfăşurarea în bune condiţii şi la un nivel competitiv a activităţii de curs se
foloseşte retroproiectorul. Predarea disciplinei se bazează pe expunerile pe folii
însoţite de explicaţii, exemple, comentarii. Cunoştinţele însuşite prin activitatea
desfăşurată la şedinţele de curs sunt fixate şi completate la orele de seminar.
Noţiunile dobândite la această disciplină sunt necesare oricărui inginer, indiferent de
specializare.
b) interpretarea şi explicarea fenomenelor însoţitoare unui proces de comunicare
eficient, a raporturilor care se stabilesc între participanţi.

3. Instrumental – aplicative:
Având la bază cunoştinţele dobândite se creează premisele obţinerii unor bune rezultate
profesionale pe parcursul anilor de studiu (comunicare eficientă student-profesor,
prezentări orale de succes în cadrul sesiunilor de comunicare studenţeşti), cunoaşterea
tuturor cerinţelor în vederea susţinerii unui interviu de angajare de succes .
a.) cunoştinţele însuşite la orele de curs sunt fixate şi completate prin activitatea
de seminar.
b.) documentare pe internet în vederea susţinerii orale sau scrise a temelor
propuse spre dezbatere, specifice disciplinei;
c.) având la bază cunoştinţele dobândite se creează premisele obţinerii unor
bune rezultate profesionale pe parcursul anilor de studiu:
- comunicare eficientă student-profesor,
- prezentări orale de succes în cadrul sesiunilor de comunicare
studenţeşti;
- cunoaşterea tuturor cerinţelor în vederea susţinerii unui interviu
de angajare de succes .
4. Atitudinale
Prin studiul acestei discipline se urmăreşte ca studenţii să-şi însuşească cunoaşterea
codului comportamentului gestual, vestimentar, principiile unei ascultări eficiente precum
şi principiile de bază pentru creşterea eficienţei comunicării verbală, scrisă, mediată de
calculator etc. Cunoştinţele însuşite prin activitatea desfăşurată la şedinţele de curs sunt
fixate şi completate la orele de seminar. Noţiunile dobândite la această disciplină sunt
necesare oricărui inginer, indiferent de specializare.
a.) cultivarea valorii conceptelor: inginer şi inginerie şi rolul în dezvoltarea
economică şi socială;
b.) facilitarea apropierii cognitive de mediul economic prin promovarea
cunoştinţelor legate de obiectivele comunicării manageriale, funcţiile
comunicării manageriale, mijloacele de comunicare, tipurile de comunicaţii în
cadrul organizaţiilor, reţelele de comunicare în cadrul organizaţiilor mici etc.;
c.) promovarea
eticii
în
procesul
de
comunicare
interumană
şi
interorganizaţională;
d.) promovarea necesităţii dezvoltării cunoaşterii în societatea bazată pe
cunoştinţe;
e.) însuşirea codului comportamentului gestual, vestimentar, a principiilor
procesului de comunicare precum şi principiile de bază pentru creşterea
eficienţei comunicării verbală, scrisă, mediată de calculator etc.

Programa analitică
Tipul
activităţii:

CURS

Conţinutul
Capitolul 1. BAZELE TEORETICE ALE COMUNICĂRII
1.1 Conceptul de comunicare. Comunicarea managerială. Definiţii
1.2 Principiile comunicării
1.3 Nivelurile comunicării umane
1.4 Elementele procesului de comunicare
1.5 Caracteristicile procesului de comunicare
1.6 Etapele procesului de comunicare (paşii comunicării). Feedback-ul
1.7 Bariere în procesul de comunicare
1.8 Obiectivele comunicării manageriale
1.9 Funcţiile comunicării manageriale
1.10 Mijloace de comunicare
1.11 Tipuri de comunicaţii în cadrul organizaţiilor

Ore
alocate
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1.12 Reţele de comunicare în cadrul organizaţiilor mici
1.13 Etica în procesul de comunicare
Capitolul 2. COMUNICAREA UMANĂ
2.1 Etape de dezvoltare ale comunicării umane
2.2 Comunicarea umană de tip nonverbal
2.2.1 Semnul. Clasificarea sistemelor de semne
2.2.2 Comunicarea prin gesturi. Limbajul trupului
2.2.3 Paralimbajul
2.2.4 Limbajul tăcerii
2.2.5 Limbajul spaţiului, al vestimentaţiei, al timpului şi al culorii
2.3 Comunicarea umană de tip verbal
2.3.1 Concept. Caracteristicile comunicării verbale
2.3.2 Principii pentru creşterea eficienţei comunicării verbale
2.3.3 Comunicarea de la om la om. Dialogul
2.3.4 Forme ale comunicării verbale
2.3.5 Comunicarea prin telefon. Regulile unei comunicări eficiente
prin telefon
2.3.6 Zvonurile
Capitolul 3. TEHNICI DE COMUNICARE
3.1 Comunicarea orală
3.1.1 Pregătirea şi susţinerea unei pregătiri orale
3.1.2 Tipuri de interviuri. Interviul de angajare
3.1.2.1 Tipuri de interviuri de angajare
3.1.2.2 Pregătirea pentru interviu
3.1.2.3 Tipuri de întrebări
3.2 Comunicarea scrisă
3.2.1 Caracteristici. Forme ale comunicării scrise
3.2.2 Reguli pentru creşterea eficienţei comunicării scrise
3.2.3 Curriculum Vitae. Definiţie. Caracteristici
3.2.3.1 Reguli de redactare ale unui CV
3.2.3.2 Conţinutul unui CV
3.2.3.3 Tipuri de CV-uri . Exemple
3.2.4 Scrisoarea de intenţie/motivaţie
3.2.5 Norme privind redactarea unei lucrări ştiinţifice
3.2.6 Cartea de vizită. Invitaţia
3.2.7 Corespondenţa managerială. Documente folosite în activitatea
managerială
3.2.7.1 Reguli pentru redactarea corespondenţei manageriale
oficiale
3.2.7.2 Tipuri de corespondenţă managerială
3.3 Comunicarea mediată de calculator
3.3.1 Noţiuni generale
3.3.2 Neticheta
3.3.3 Glifele ASCII
3.3.4 Funcţiile clienţilor de e-mail
3.3.5 Semnătura de e-mail
3.3.6 Yahoo Messenger; MSN Messenger. Forum de discuţii.
Reguli.
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Ponderea în notare, exprimată în %
{Total=100%}

La stabilirea notei finale se iau în considerare
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală):

60%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator:

-

- testarea periodică prin lucrări de control:

10%

- testarea continuă pe parcursul semestrului:
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc. :

5%
10%

- alte activităţi (precizaţi): Prezenţa la activităţile didactice:
curs 10%, seminar 5%
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: lucrare scrisă de tip test grilă
La evaluarea finală se iau în considerare notele de la toate activităţile prevăzute în programul de pregătire
la disciplina respectivă. Nota finală se va trece când studentul are promovate toate activităţile.
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 5)
(sau cum se acordă nota 10)
Ponderea în notare, exprimată în %
Ponderea în notare, exprimată în %
La examen nota 5 se acordă dacă punctajul obţinut la La examen nota 10 se acordă dacă punctajul
lucrarea scrisă de tip test grilă este de minim 5.
obţinut la lucrarea scrisă de tip test grilă este
10.
În concluzie:
În concluzie:
Total=100%
Total  50%

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs:
2. Studiu după manual, suport de curs:

0

8. Pregătire prezentări orale:

1

14

9. Pregătire examinare finală:

14

3. Studiul bibliografiei minimale indicate:

6

10. Consultaţii:

0

4. Documentare suplimentară în bibliotecă:

5

11. Documentare pe teren:

0

5. Activitate specifică de pregătire
SEMINAR şi/sau LABORATOR:

0

12. Documentare pe INTERNET:

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.: 3

13. Alte activităţi -

7. Pregătire lucrări de control:

14. Alte activităţi -
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TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =56 ore
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