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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Tehnicile de comunicare scrisă şi orală reprezintă, în primul rând, comunicarea ştiinţifică, care implică 
cunoaşterea unor norme privind tehnica cercetării, elaborării şi redactării unui text ştiinţific. Redactarea 
comunicărilor ştiinţifice are un rol definitoriu în mediatizarea, comunicare informaţiei corecte în rândul  
oamenilor de ştiinţă, specialiştilor din domeniu. Disciplina contribuie la obţinerea competenţelor de orientare în 
metodologia cercetării şi familiarizarea studenţilor cu standardele pe care le implică redactarea unui text ştiinţific 
(comunicări ştiinţifice, articol, tezelor de licenţă) în conformitate cu anumite principii, norme, recomandări 
acceptate pe plan naţional şi internaţional.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe  generale: 
- capacitatea de a comunica în scris si verbal, de a înţelege şi a-i face pe alţii să înţeleagă diferite mesaje în 

situaţii diverse;  
- capacitatea de a urmări si a evalua argumentele si de a descoperi esenţa acestora; 
- abilitatea de a utiliza si a manipula tehnologiile informaţionale;  
- capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului si scopului învăţării; 
- capacitatea de a comunica constructiv în situaţii sociale diferite;  
- capacitatea de a lucra în cadrul unei echipe;  
- demonstrarea abilităţilor de analiză în luarea deciziilor în plan profesional. 
Competenţe specifice: 
- Formarea abilităților de interpretare corectă a teoriilor, principiilor și metodelor de studiu; 
- argumentarea importanței investigaţiilor reieșind din direcţiile de cercetare in domeniul matematicii teoretice 

și aplicative; 
-  comunicarea logică, coerentă, argumentată a informaţiei, ideilor, soluțiilor in limba de stat şi alte limbi, in 

medii profesionale și alte medii social-economice; 
- recunoaşterea contextului in care diverse modele matematice descriu adecvat situația reală, din punct de 

vedere al corectitudinii, clarității şi semnificației rezultatelor; 
- elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare; 

Finalităţi de studii ale cursului 
la nivel de aplicare studenţii vor putea: 
- să utilizeze diferite tehnici de comunicare ştiinţifică în scris şi oral; 
- să folosească lucrări de referinţă generală şi lucrări de specialitate; 
- să alcătuiască aparatul ştiinţific al unei lucrări; 
- să întocmească planul de lucru asupra unui articol / referat / teză  / discurs; 
- să redacteze un text ştiinţific; 
la nivel de integrare vor putea: 
- să propună proiecte de cercetare  a unor probleme ştiinţifice; 
- să evalueze importanţa studierii literaturii ştiinţifice la tema aleasă; 
- să argumenteze cerinţele faţă de ştiinţificitatea cercetării; 
- să anticipeze comiterea diferitor greşeli în scrierea textelor ştiinţifice. 

Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Tehnici de comunicare scrisă şi orală este necesară parcurgerea 
nivelului 3, conform ISCED – bacalaureat. 



Teme de bază: Comunicarea ştiinţifică şi cultura ştiinţifică.  Tipurile textului ştiinţific. Aparatul critic al lucrării 
ştiinţifice. Metodele de cercetare. Ipoteza de lucru. Alegerea subiectului de cercetare. Documentarea. Etapele 
documentării. Documentarea on-line. Bazele de date. 
Cercetarea bibliografică. Bibliografia. Planul de lucru şi sistemul de fişe. Referinţele bibliografice. Structura 
articolului ştiinţific. Particularităţile stilului ştiinţific. Textul argumentativ. Discursul ca formă a comunicării în 
scris. Respectarea normele de logică  şi de limbă în comunicarea ştiinţifică. Comunicarea orală. Tehnici de 
comunicare eficientă.  
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, activităţi în grup, proiecte, consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%).   

Bibliografie selectivă: 
1. Condrea I. Introducere în tehnica cercetării.  Chişinău, 1997. 
2. Gherghel N. Cum să scriem un articol ştiinţific. Bucureşti , 1996. 
3. Eco U. Cum se face o teză de licenţă.  Bucureşti, 2004. 
4. Rad I.  Cum se scrie un text ştiinţific. Cluj, 2008. 
5. Palii A. Cultura comunicării. Chişinău, 2005. 
6. Şerbănescu A. Cum se scrie un text. Bucureşti, 2007. 
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