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Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii
Cursul are un caracter aplicativ, unde studenții vor fi implicați în activități practice cum ar fi: rezolvarea
dificultăţilor de comunicare simulate prin exersare, dezvoltarea ascultării active prin repetarea exerciţiilor specifice
însuşite în cadrul prelegerilor şi seminare, jocul de rol în identificarea remediilor şi înlăturarea obstacolelor
comunicării interpersonale.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
● A identificarea formelor şi nivelelor de comunicare;
● A distinge stilurile de transmitere a mesajelor;
● A conştientizarea rolului social al comunicării;
● A analiza legăturii între comunicare şi limbaj;
●A concepe barierelor în procesul comunicării;
●A eficientiza metodele şi tehnicile de realizarea a unei comunicări eficiente.
Finalităţi de studii
La finele cursului studenţii vor fi în stare:








Să explice şi să descrie schema de transmitere a informaţiei;
Să enumere principiile şi funcţiile unei comunicări;
Să identifice formele şi nivelele comunicării;
Să sesizeze legătura dintre comunicare şi limbaj;
Să înţeleagă rolul social al unei comunicări eficiente;
Să aplice metode adecvate de comunicare în conflicte.
Să formuleze un refuz fără a ataca și eticheta.

Precondiții
Însuşirea disciplinei respective presupune posedarea cunoştinţelor de Psihologie generală, Psihologia
dezvoltării.
Conținutul unităților de curs
Tema 1. Aspecte generale ale grupului de formare (Training group)
Tema 2. Definiții, modele și teorii ale comunicării
Tema 3. Dezvoltarea abilităților de comunicare și a relațiilor interumane.
Tema 4. Elemente componente ale comunicării
Tema 5. Formele comunicării
Tema 6. Bariere în comunicare și aspecte privind eficiența comunicării
Tema 7. Prezentarea și ascultarea eficientă
Tema 8. Conflictul dimensiune esențială a comunicării
Tema 9. Comunicarea în cadrul grupului
Tema 10. Metode și tehnici de comunicare
Tema 11. Comunicare și limbaj
Tema 12. Rolul social al comunicării
Strategii de evaluare
Evaluarea finală se va face în formă de examen. Se va aplica un test care conține atît bază teoretică ct și
aplicativă care presupune prezentarea unui răspuns complet care să conţină viziunea de ansamblu asupra tematicii
bazei comunicării.
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