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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Analiza și definirea conceptului de cultură precum și a celui de comunicare interculturală, în corelaţie cu 

diferite arii civilizaționale, constituie tema principală a cursului. De asemenea, aprofundarea unor termeni şi 

concepte operaţionale este absolut necesară pentru înţelegerea diferitelor fenomene de natura socio-culturală, în 

contextul unei evoluţii din ce în ce mai rapide a comunicării la nivel global. 

Prezentul curs vizează informarea masteranzilor asupra comunicării interculturale ca activitate teoretică şi 

practică, fiind axat pe dobândirea cunoștințelor necesare înțelegerii modului de funcționare a proceselor de 

comunicare interculturală, cunoașterea teoriilor existente în domeniu, înțelegerea principalelor concepte și 

probleme existente în cadrul comunicării interculturale. 

 

  Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe transversale: 

- aprecierea importanţei şi a rolului materiei însușite la ora actuală; 

- formarea capacităţii de a identifica fenomene şi procese cu caracter  comunicaţional  în cadrul conceptual 

specific interculturalităţii; 

- furnizarea unor instrumente de analiză şi interpretare pentru caracterizarea generală şi aplicată a unei 

probleme de natură interculturală; 

- dezvoltarea coerenţei şi rigurozităţii de gândire şi acţiune  în domeniul specific al comunicării interculturale. 

Competențe specifice: 

- formarea unei viziuni de ansamblu asupra principalelor definiții și înțelesuri ale comunicării; 

- însușirea principalelor teorii ale comunicării, care să poată permite aplicarea lor în vederea interpretării unor 

studii empirice; 

- Identificarea și utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor 

comunicării. 

- utilizarea instrumentelor de analiză şi interpretare specifice ştiinţelor comunicării pentru caracterizarea 

teoretică generală şi aplicată a unei probleme ce vizează interculturalitatea; 

- utilizarea unor noţiuni, concepte şi principii fundamentale relative la interculturalitate şi la comunicarea în 

contextul multicultural actual. 

Finalităţi de studii 

- abilităţi analitice de culegere şi procesare a datelor lingvistice şi paralingvistice şi interpretarea lor din 

perspectivă culturală şi interculturală;  

- abilităţi avansate de corelare a cunoştinţelor conexe dobândite pe parcursul traseului relevant de studii;  

- capacitatea de a iniţia, monitoriza, coordona şi finaliza un proces de cercetare original;  

- capacitatea de a aplica creativ cunoştinţele şi abilităţile dobândite în timpul programelor de licenţă şi masteral 



în situaţii profesionale relevante; (v) capacitatea de a organiza eficient activitatea profesională; 

- abilitatea de a comunica eficient în contexte interculturale, în situaţii sociale şi profesionale;  

- (ii) abilităţi de comunicare, flexibilitate şi adaptabilitate pentru munca în echipă. 

Condiții prerechizit 

Pentru studierea cursului este necesară parcurgerea nivelului 6, conform ISCED – licenţă, domeniul științe 

socioumaniste. 

Teme de bază: 

Cultură şi limbă - concepte generale ale comunicării interculturale. Statutul disciplinei comunicare 

interculturalăși conceptele ei fundamentale. Axiomele comunicării interculturale. Elementele comunicării 

interculturale. Comunicarea interculturală în sprijinul diversității etnoculturale. Metode şi tehnici de comunicare 

din perspectiva interculturală. Etnocentrismul și relativismul - elemente ce afectează comunicarea  interculturală. 

Stereotip, prejudecată şi discriminare în comunicarea interculturală. Obiceiuri şi comportamente internaţionale 

relevante pentru comunicarea interculturală. Interculturalitate vs  interconfesionalitate. Managementul 

conflictelor interculturale și interconfesionale. Republica Moldova – ţara interinfluenţelor culturale. 

Strategii de predare-învăţare:prelegeri interactive, activități în grup, platforma e-learning, proiecte, consultaţii. 

Evaluare 

Evaluarea este realizată prin diverse metode: prezentări, rapoarte, participări la discuţii, portofolii etc. Nota 

finală se constituie din următoarele componente: rezultatul evaluării finale (40%),  cel puţin 2 evaluări curente  

(40%), evaluarea calităţii lucrului individual  al studentului  (20%). 
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