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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii formative           
Cursul de Psihologie a comunicării  a fost conceput încât să răspundă exigenţelor impuse de noua concepţie 
asupra finalităţilor educaţiei, prin deplasarea semnificativă de accent de pe conţinuturi și competenţe.       
Domeniul de studiu al Psihologiei comunicării este alcătuit din ansamblul fenomenelor de comunicare inerente 
fiinţării. Psihologia comunicării se constituie la interferenţa diferitelor discipline ale comunicării şi, se recomandă 
prin încercarea sistematică de relevare a resorturilor psihologice care oferă specific comunicării individuale. 
Obiectul de studiu al disciplinei este situat într-un spaţiu excedentar care generează comunicării limite destinse: 
ansamblul fenomenelor prin care se produce schimbul de informaţie între indivizi. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale: 
- Cunoașterea, identificarea și  interpretarea conceptelor și teoriilor fundamentale ale filosofiei; 
-  Dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei din domeniul filosofiei,  care  

permite viitorului specialist să își asume responsabilități și să se adapteze  operativ la modificările din 
societate; 

-  Comunicarea logică, coerentă,  argumentată a informaţiei privind diverse tipuri de filosofie și stiluri de 
filosofare în limba de stat şi alte limbi, în  medii profesionale și alte medii social-economice; 

- Aplicarea tehnologiilor informaţionale şi a tehnicilor de management al informaţiei; 
-  Proiectarea activităţii profesionale atât independent, cât și cu semenii în cadrul echipei, sau cu factori de 

decizie, într-un context naţional şi internațional. 
Competențe specifice: 
- Să cunoască obiectul de studiu al disciplinei; 
- Să descrie metodele de cercetare în domeniu; 
- Să determine esenţa psihosocială a comunicării, a importanţei comunicării pentru personalitate; 
- Să însuşească  tipurile de comunicare; 
- Să relateze despre  cauzelor conflictelor şi a căilor de soluţionare; 
- Să identifice  specificului comunicării în diferite grupuri sociale;  
- Să argumenteze structura comunicării,  funcţiile şi mijloacele comunicative ; 
- Să evalueze  necesitatea de ascultare activă a interlocutorului; 
- Să demonstreze abilităţi de formulare a mesajului; 
- Să identifice rolul aplicării  mijloacelor nonverbale de comunicare, de analiză a situaţiilor comunicative, 
- Să identifice  reglarea activităţii comunicative prin aplicarea metodelor psihologice adecvate;  
- Să aprecieze importanţa şi rolul comunicării în perceperea adecvată și valorificarea spirituală a realităţii; 
- Să argumenteze continuitatea în dezvoltarea problematicii psihologiei comunicării; 
- Să identifice probleme de investigare în perimetrul problematicii psihologiei comunicării; 
- Să formuleze diagnostica nivelului comunicării; 
- Să determine modalităţile de intervenţie în comunicare; 
- Să realizeze aplicarea comunicării ca instrument de eficientizare a activităţii pedagogice. 

Finalităţi de studii realizate la finele cursului: 
- Cunoașterea și însușirea esenței și formelor comunicării. 
- Dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei.. 
- Utilizarea regulilor de interpretare a comportamentului nonverbal și semnificația diferitor elemente 

nonverbale. 
- Cunoaşterea principiilor de comunicare eficientă din perspectiva psihologiei vârstelor. 
- Determinarea metodelor și tehnicilor de soluționare a conflictelor. 



- Proiectarea activității în vederea dezvoltării competențelor comunicative. 
- Estimarea rolului comunicării eficiente în activitatea profesională. 
- Cunoașterea și aplicarea comunicării nonviolente, asertive și empatice. 

Condiții pre-rechizit: Pentru studierea cursului Psihologia comunicării este necesară parcurgerea nivelului 3, 
conform ISCED – bacalaureat. 
Teme de bază:  Obiectul de studiu al psihologiei comunicării; Definiţia, factorii şi  structura comunicării. 
Evoluţia comunicării în copilărie şi preadolescenţă. Comunicarea interpersonală şi comunicarea în grupuri. 
Legităţile psihologice ale impactului comunicării cu adultul asupra dezvoltării intelectuale în ontogeneză. 
Comunicarea educaţională. Comunicarea în culturile colectiviste şi individualiste. Stereotipurile în comunicarea 
interculturală. Condiţiile comunicării eficiente în familie. Strategii de soluţionare constructivă a conflictelor. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lecții asistate la calculator, proiecte; consultaţii. 

Strategii evaluare: 
Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, portofolii etc. 
Nota finală se constituie din: rezultatul evaluării finale (40%), evaluărilor curente (40 %),  evaluare calităţii 
lucrului individual al studentului (20%) pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, 
prezentări, activitatea la seminare etc.. 
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