
FIŞA DISCIPLINEI 
 

Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea Facultatea de Sociologie și Psihologie 

1.3 Departamentul Psihologie 

1.4 Domeniul de studii Psihologie 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie 

 

1. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Laboratorul de comunicare 

2.2 Titularul activităţilor de curs - 

2.3 Titularul(-ii) activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Andreea Ionescu 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul 

disciplinei 

Opț. 

 

2. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 0 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 0 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren      10 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat  - 

Examinări  9 

Alte activităţi…………………………………… - 

3.7 Total ore studiu individual 47 

3.8 Total ore pe semestru 28 

3.9 Numărul de credite 3 

 

3. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  nu este cazul 

4.2 de competenţe  nu este cazul 

 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  nu este cazul 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  nu este cazul 

 



 
5. Competenţele specifice acumulate 
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e Evaluarea critică a situaţiilor problematice şi a soluţiilor posibile în psihologie  

 Capacitatea de a realiza o analiză psihologică a comunicării interpersonale, făcând uz de concepte fundamentale din 
psihologie 

 Capacitatea de a identifica principalele blocaje în calea comunicării eficiente și de a oferi opțiuni de facilitare a acesteia 
Relaţionarea şi comunicarea interpersonală specifica domeniului psihologiei 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare asertivă și de negociere, cu aplicabilitate în viața profesională și cea privată 

 Construirea unei relaţii de comunicare adaptată la caracteristicile psihologice şi la nevoile beneficiarului 
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 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice  
 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Laboratorul de comunicare face parte din rândul disciplinelor aplicative studiate 

în cadrul programului oferit de Facultatea noastră. Scopul acestei materii este 

acela de a familiariza studenții cu câteva elemente importante ale comunicării 

psihologice şi de a crea un cadru în care aceștia să poată exersa câteva abilităţi 

fundamentale în 

munca de psiholog. Seminarul se va baza pe aplicaţii practice, pe lucrul personal 

şi în grup. Va presupune o cantitate minimă de lecturi, necesare pentru 

familiarizarea cu conceptele cu care vom lucra, şi disponibilitatea de a participa 

activ la seminar şi de a coopera cu colegii de grup. 

7.2 Obiectivele specifice  Familiarizarea cu elementele importante ale comunicării psihologice. 
 Crearea unui cadru în care studenţii să poată exersa cateva abilităţi fundamentale în 

munca de psiholog. 
 Identificarea nivelului propriu al unor abilităţi esenţiale de comunicare, necesare 

muncii de psiholog, precum şi dezvoltarea acestora. 

 

7. Conţinuturi  

Seminar / laborator Metode 
de 

predare 

Observaţii 

S1. Introducere în tematica seminarului. 
Prezentarea modalităţilor de lucru. 
Stabilirea regulilor de funcţionare în grup 
şi a contractelor. Aşteptări şi temeri. 

Prelegere, 
conversație. 
Aplicații 

 

S2. Comunicarea psihologică. Comunicare 
verbală/non-verbală. Mesaje sociale şi 

Prelegere, 
conversație. 
Aplicații 

De citit: 
Stewart, I., Joines, V. (2004). AT astăzi. Timişoara: Mirton, 51-58. 
Complementar: 



mesaje psihologice. Partea I Ruckle, H. (1999). Limbajul corpului pentru manageri. Bucureşti: Ed. Tehnică. 

S3. Comunicarea psihologică. Comunicare 
verbală/non-verbală. Mesaje sociale şi 
mesaje psihologice. Partea a II-a 

Prelegere, 
conversație. 
Aplicații 

De citit: 
Stewart, I., Joines, V. (2004). AT astăzi. Timişoara: Mirton, 51-58. 
Complementar: 
Ruckle, H. (1999). Limbajul corpului pentru manageri. Bucureşti: Ed. Tehnică. 

S4. Empatia. Autocunoaştrere şi 
intercunoaştere prin comunicare. 

Prelegere, 
conversație. 
Aplicații 

De citit: 
Goleman, D. (2001). Inteligenţa Emoţională. Bucureşti: Editura Curtea Veche. 

S5. Ascultarea activă. Formularea 
întrebărilor de clarificare şi reflectarea. 
Partea I 

Aplicații De citit: 
Stewart, I., Joines, V. (2004). AT astăzi. Timişoara: Mirton. 
Complementar: 
Dafinoiu, I. (2001). Elemente de Psihoterapie Integrativă. Iaşi: Polirom. 

S6. Ascultarea activă. Formularea 
întrebărilor de clarificare şi reflectarea. 
Partea a II-a 

Prelegere, 
conversație. 
Aplicații 

De citit: 
Stewart, I., Joines, V. (2004). AT astăzi. Timişoara: Mirton. 
Complementar: 
Dafinoiu, I. (2001). Elemente de Psihoterapie Integrativă. Iaşi: Polirom. 

S7. Feedback-ul. Modalităţi de a da 
feedback şi importanţa acestuia. 
Feedback constructiv şi neconstructiv. 

 

Prelegere, 
conversație. 
Aplicații 

De citit: 
http://w3.tue.nl/fileadmin/stu/ID_s_ME/Feedback_rules.pdf 
http://humanresources.about.com/cs/communication/ht/Feedbackimpact.htm 

S8. Strokeuri sau perspectiva energetică 
în cadrul comunicării 

 

Prelegere, 
conversație. 
Aplicații 

De citit: 
Stewart, I., Joines, V. (2004). AT astăzi. Timişoara: Mirton, 60-69. 

S9. Inteligenţa emoţională. Rolul 
acesteia în comunicare. Aplicaţii. Emoţii 
autentice vs. emoţii racket. 
Roata sentimentelor. Partea I 

Prelegere, 
conversație. 
Aplicații 

De citit: 
Goleman, D. (2001). Inteligenţa Emoţională. Bucureşti: Editura Curtea Veche. 
Stewart, I., Joines, V. (2004). AT astăzi. Timişoara: Mirton, 148-164. 
 

S10. Inteligenţa emoţională. Rolul 
acesteia în comunicare. Aplicaţii. Emoţii 
autentice vs. emoţii racket. 

Roata sentimentelor. Partea a II-a 

Prelegere, 
conversație. 
Aplicații 

De citit: 
Goleman, D. (2001). Inteligenţa Emoţională. Bucureşti: Editura Curtea Veche. 
Stewart, I., Joines, V. (2004). AT astăzi. Timişoara: Mirton, 148-164. 
 

S11. Comportamentul asertiv. 
Exprimarea adecvată a emoţiilor şi 
nevoilor personale vs. jocuri. Pasivitate 
şi desconsiderare. Partea I 

Prelegere, 
conversație. 
Aplicații 

De citit: 
Stewart, I., Joines, V. (2004). AT astăzi. Timişoara: Mirton, 126-183. 

S12. Comportamentul asertiv. 
Exprimarea adecvată a emoţiilor şi 
nevoilor personale vs. jocuri. Pasivitate 
şi desconsiderare. Partea a II-a 

Prelegere, 
conversație. 
Aplicații 

De citit: 
Stewart, I., Joines, V. (2004). AT astăzi. Timişoara: Mirton, 126-183. 

S13. Tehnici de negociere. Blocaje în 
comunicare. 

 

Prelegere, 
conversație. 
Aplicații 

De citit: 
Kohlrieser, G. (2007). Solutionarea conflictelor si cresterea performantei. Metode 
bazate pe negocierea de ostatici. Iaşi: Polirom (201-238, 243-261). 
Boncu, S. (2006). Negocierea şi medierea – Perspective Psihologice. Iaşi: Institutul 
European. 

S14. Coordonarea grupurilor. Abilităţile 
unui coordonator de grup: clinic, 
organizaţional, educaţional. 

 

Prelegere, 
conversație. 
Aplicații 

De citit: 
Duma, I, Ionescu, A. (2008). Cum se pregăteşte şi desfăşoară un atelier. În Bogathy, Z., 
Sulea, C. (coord), Manual de tehnici şi abilităţi academice (ediţia a doua) (pp. 313-
334). Timişoara: Editura Universităţii de Vest. 
Pantelie, R., Ionescu, A. (2008). Managementul activităţilor academice în grup. În 
Bogathy, Z., Sulea, C. (coord), Manual de tehnici şi abilităţi academice (ediţia a doua) 
(pp. 287-312). Timişoara: Editura Universităţii de Vest. 
Complementar: 
Anderson, L. (2013). Marea carte a jocurilor. Peste 200 de jocuri pentru toate vârstele. 
București: Litera.  
Derlogea, Ş. (2006). Teambuilding: 50 de jocuri şi rolul lor în consolidarea echipei. 
Bucureşti: Almatea. 
Forsyth, D.R. (1999). Group Dynamics (Third Edition). USA: Wadsworth Publishing 
Company. 
Moynihan, M., Jean-Jaques Guilbert, J.-J., Walker, B., Walker, A., (2004), How to Run a 
Workshop, Amsterdam, găsit la adresa: 
http://www.networklearning.org/books/workshop.html 

Bibliografie selectivă (principală) 



Stewart, I., Joines, V. (2004). AT astăzi. Timişoara: Mirton. 

 
8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Capacitatea de a comunica eficient, asertiv și de a negocia păstrând o atitudine de câștig-câștig, sunt toate atribute esențiale în munca 
psihologului care activează în diversele domenii aplicative, și nu numai pentru acesta. De asemenea, creșterea gradului de inteligență 
emoțională și capacitatea de a înțelege și aplica perspectiva acestei teorii în practică, pot fi premise esențiale pentru o bună relaționare 
la locul de muncă și în viața privată a oricărui individ. Cursul și seminarul de față pornește de la evidențierea principalelor tipuri de 
comunicare, a nivelurilor acesteia și a posibilelor blocaje în derularea dialogului, oferind o serie de aplicații menite să crească nivelul de 
conștientizare a gradului propriu de dezvoltare a unor abilități de comunicare eficientă a celor care vor participa. În cadrul exercițiilor de 
autocunoaștere și dezvoltare personală, desfășurate în cadrul seminarului, studenții vor avea posibilitatea concretă de a crește acest 
nivel identificat, acolo unde doresc.  

 

 
9.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii 
de evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs Eseu de analiză 
a comunicării 

Pregătirea şi predarea unui eseu în care se va descrie şi analiza un 
act de comunicare dintr-un film (set de replici), utilizând 
conceptele discutate şi experienţa acumulată în cadrul 
laboratorului. 

66% 

10.5 Seminar 
/ laborator 

Elaborarea și 
desfășurarea 
unui joc pentru 
grupul de 
colegi. 

Activitate practică pe micro-grupuri în cadrul seminarului: 
planificarea şi derularea unui grup de lucru pe o anumită temă 
(domeniul clinic, organizaţional, educaţional sau joc de 
tambuilding). 

33% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Elaborarea și predarea unui eseu în care să se evidențieze tipurile de tranzacții și minimum 3 procese psihologice 

implicate în comunicare. 

 

 

Data completării 

28.09.2014 

 

 Semnătura titularului de seminar 

Asist. univ. dr. Andreea Ionescu 

 

Data avizării în departament, Semnătura Directorului de Departament, 

 

 


