
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 Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Psihologie 

 

1. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Laboratorul de comunicare 

2.2 Titularul activităţilor de curs Bran Ramona 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Bran Ramona 

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

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate 4 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat  2 

Examinări  2 

Alte activităţi…………………………………… -- 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore pe semestru 50 

3.9 Numărul de credite 2 

 

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 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n

al
e  Relaționarea și comunicarea interpersonală. 

 Dezvoltarea gândirii ştiinţifice în analiza informaţiilor accesate. 

 Capacitatea de a identifica principalele blocaje în calea comunicării eficiente.  
 



C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
  Analiză critică și luarea deciziilor (dezvoltare personală). 

 Respectarea și dezvoltarea valorilor și a eticii profesionale. 

 Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea 
personală şi profesională. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Studenţii vor învăţa să identifice, descrie şi să analizeze principalele tehnici şi procese de 
comunicare interpersonală. Pe cale de consecinţă, ei vor putea să comunice mai eficient în 
viaţa personală şi profesională.  
Cursul va presupune o cantitate minimă de lecturi, necesare pentru familiarizarea cu 
conceptele cu care vom lucra, iar seminarul se va baza pe aplicaţii practice, pe lucrul 
personal şi în grup. 

7.2 Obiectivele specifice  Familiarizarea cu elementele importante ale procesului de comunicare. 
 Identificarea nivelului propriu al unor abilităţi esenţiale de comunicare, precum 

şi dezvoltarea acestora. 
 Deprinderea abilităţilor de a folosi tehnici şi strategii de comunicare eficiente. 

 

7. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Curs introductiv Prelegere Sunt prezentate sintetic obiectivele, tematica şi metodele de evaluare 
destinate cursului. 
 

2. Comunicare verbală, paraverbală şi 

non-verbală. (2 ore) 

Prelegere, 
conversaţie 

Vor fi discutate diferenţele şi caracteristicile celor 2. 
 
De citit: Turk, C. (2009). Comunicarea eficientă. Bucureşti: Editura Trei. 
(capitolul 9, pp. 242-275) 

3. Empatia. Autocunoaştrere şi 

intercunoaştere prin comunicare. (2 ore) 

Prelegere, 
conversație 

Definiţii şi clarificări conceptuale.  
 
De citit: Goleman, D. (2001). Inteligenţa Emoţională. Bucureşti: Editura 
Curtea Veche (capitolul 7, pp. 137-170) 

4. Feedback constructiv (2 ore) Prelegere, 
conversație 

Modalităţi de a da feedback şi importanţa acestuia. 
 
De citit: Goleman, D. (2001). Inteligenţa Emoţională. Bucureşti: Editura 
Curtea Veche (capitolul 10, pp. 197-211) 
Pânişoară, I.O. (2006). Comunicarea eficientă. Bucureşti: Polirom 
(capitolul 2, pp. 51-63) 

5. Inteligenţa emoţională. (2 ore) Prelegere, 
conversație 

Definiţii şi clarificări conceptuale. 
 
De citit: Goleman, D. (2001). Inteligenţa Emoţională. Bucureşti: Editura 
Curtea Veche (capitolul 3, pp. 61-74) 

6. Inteligenţa emoţională. Rolul acesteia 

în comunicare. (2 ore) 

Prelegere, 
conversație 

Aprofundarea subiectului şi discutarea importanţei sale în procesul de 
comunicare. 
 
De citit: Goleman, D. (2001). Inteligenţa Emoţională. Bucureşti: Editura 
Curtea Veche (capitolul 6, pp. 116-122; capitolul 9, pp. 175-191) 

7. Tehnici de negociere. Blocaje în 

comunicare. (2 ore) 

Prelegere, 
conversație 

Taxonomie şi descrierea a blocajelor în comunicare. Strategii pentru 
depăşirea lor. 
 
De citit: Kohlrieser, G. (2007). Soluţionarea conflictelor şi creşterea 
performanţei. Metode bazate pe negocierea de ostatici. Iaşi: Polirom 
(capitolele 5, 6, 7) 

Bibliografie selectivă (principală) 
Goleman, D. (2001). Inteligenţa Emoţională. Bucureşti: Editura Curtea Veche. 
Kohlrieser, G. (2007). Soluţionarea conflictelor şi cresterea performanţei. Metode bazate pe negocierea de ostatici. Iaşi: Polirom. 
Pânişoară, I.O. (2006). Comunicarea eficientă. Bucureşti: Polirom. 
Turk, C. (2009). Comunicarea eficientă. Bucureşti: Editura Trei. 

8.2 Seminar / laborator Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Comunicare verbală/non-verbală Prelegere, 

studiu de caz 
Asociat cursului 2 
 



2. Empatia. Autocunoaştrere şi 

intercunoaştere prin comunicare 

Exercițiu, 

studiu de caz 
Asociat cursului 3 
 

3. Ascultarea activă. Modalităţi de a da 

feedback şi importanţa acestuia. Feedback 

constructiv şi neconstructiv 

Exercițiu, 

studiu de caz,  

joc de rol 

Asociat cursului 4 
 

4. Inteligenţa emoţională. Exercițiu, 

studiu de caz, 

joc de rol 

Asociat cursului 5 
 

5. Inteligenţa emoţională. Rolul acesteia în 

comunicare. 

Exercițiu, 

studiu de caz, 

joc de rol 

Asociat cursului 6 
 

6. Tehnici de negociere. Blocaje în 

comunicare. 

Exercițiu, 

studiu de caz, 

joc de rol 

Asociat cursului 7 
 

7. Întâlnire de final.  Centralizarea portofoliilor pentru evaluare. 

Bibliografie selectivă (principală) 
Anderson, L. (2013). Marea carte a jocurilor. Peste 200 de jocuri pentru toate vârstele. București: Litera. 
Boncu, Ş(2006). Negocierea şi medierea – Perspective Psihologice. Iaşi: Institutul European. 
Goleman, D. (2001). Inteligenţa Emoţională. Bucureşti: Editura Curtea Veche. 
Kohlrieser, G. (2007). Solutionarea conflictelor si cresterea performantei. Metode bazate pe negocierea de ostatici. Iaşi: Polirom. 
Pânişoară, I.O. (2006). Comunicarea eficientă. Bucureşti: Polirom. 
Turk, C. (2009). Comunicarea eficientă. Bucureşti: Editura Trei. 

 

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 profesionistului 
care activează în domenii aplicative din științele sociale. 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 evidențiază principalele tipuri de comunicare, dar și posibilele 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.  

 

9.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs + 

Seminar / 

laborator 

Eseu de analiză a 

comunicării 
(Portofoliu de 

evaluare) 

Pregătirea, prezentarea 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. 
Predarea portofoliilor este programată la ultima întâlnire (seminar). 

100%  

10.5 Standard minim de performanţă 
Participarea la seminar (prezenţa de 70% şi contribuţia activă la desfăşurarea orelor- realizarea temelor, implicarea în rezolvarea exercițiilor din cadrul 
seminarului, prezentări orale, etc.) 
Evaluarea în sesiunile de restanțe și mările de notă se bazează pe aceleași metode de notare și pe aceeași bibliografie. 
 

 

Data completării 

01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 

Dr. 

Semnătura titularului de seminar 

Dr. 

 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament, 

 


