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FIŞA DISCIPLINEI  
 

(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 

disciplinei 

TEHNICI DE COMUNICARE Cod  

disciplina 

6.FC01.ELS 

Anul de studiu III Semestrul  6 Tipul de evaluare finală (E, C, V, 

PR) 

 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie, OP – 

opţională, F – facultativă) 

F Număr de credite 2 

Total ore din 

planul de 

învăţământ 

28 Total ore studiu individual 14 Total ore pe 

semestru 

42 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească 

generală, PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de 

specialitate, ELS – educaţie pentru promovarea valorilor 

democraţiei, tehnici de comunicare şi limbi străine, DPP- 

discipline pregatire psihopedagogica. 

 ELS 

Titularul(a) 

disciplinei* 

Mihaela Ionescu 

 

Facultatea 

 

CAI FERATE, DRUMURI SI 

PODURI 

 Numărul total de ore pe sem. din 

planul de invăţământ 

Domeniul INGINERIE CIVILA  Total C S L P 

Specializarea CAI FERATE, DRUMURI SI 

PODURI 

 2 2 - - - 

 

Obiectivele disciplinei în 

termeni de competenţe 

2. Cursul vizează: 

 Cursul de Tehnici de Comunicare oferă studenţilor posibilitatea 

însuşirii termenilor privind modelele de comunicare, stimulând 

dezvoltarea capacităţii lor de a comunica in mediul academic , cel al 

cercetării tehnico ştiinţifice sau in ori ce situaţie conform 

contextului,Sunt dezvoltate de asemenea cunoştinţele si abilităţile 

necesare pentru a comunica in mod logic si cu claritate ideile, părerile, 

direct sau în scris pentru a cere sau a oferi informaţii, ori  a negocia 

pentru buna desfăşurare  a activităţilor profesionale. Cursul vizează sa 

ofere studenţilor cunoştinţele de comunicare orală şi scrisă necesare 

antrenării unui  număr cât mai mare dintre ei la activitatea de cercetare 

ştiinţifică (sesiuni de comunicări, mese rotunde) în vederea valorificării 

potenţialului lor de a comunica in mediul concurenţial al economiei de 

piaţă Cursul are ca obiectiv atitudinea pozitivă faţă de multitudinea 

modelelor de comunicare precum si formarea capacităţii de a acţiona 

selectiv în funcţie de context 

 

Conţinutul disciplinei 

(se va detalia continutul 

cursului,  numărul de ore 

1.Definirea ştiinţei comunicării. Principiile comunicării formulate de 

reprezentanţii Şcolii de la Palo Alto.. Unităţi şi caracteristici ale 

comunicării. Niveluri ale comunicării umane (intrapersonală, 



de predare pentru fiecare 

capitol al acestuia şi 

numărul total de ore.) 

interpersonală ,de grup,publică, de masă), Etape ale dezvoltării 

comunicării umane. Obstacole in calea comunicării                ( 8 ore )   

                                            

2. Comunicarea umană de tip nonverbal. Semnul. Clasificarea 

sistemelor de semne ( iconice,semne indiciale , semne simbolice, 

semne si istoria)                                                                          (2 ore) 

3.Limbajul trupului - gesturi , gesturi ilustratoare, gesturi reglatoare, 

gesturi adapatoare, gesturi semnal, gesturi emblem                   (2 ore) 

4. Comunicare umană de tip verbal   limbă şi vorbire-limbă si 

acţiune. Funcţii de reprezentare, de apel, de expresie, metalingvistică, 

poetică, fatică.                                                                              (4 ore) 

5.Tehnici de comunicare orală si in scris, Caracteristici. Diferenţe şi  

principii metodologice comune.                                                   (2 ore) 

6. Comunicarea orală – limbajul paraverbal, Avantajele comunicării 

orale, Pregătirea şi susţinerea unei prezentări orale ,Rostirea 

discursului,finalizarea discursului.  Interviul. Tipuri : de selecţie , de 

informare,de evaluare, de admonestare, de consiliere, de părăsire a 

instituţiei. Tipuri de întrebări.                                                      (4ore) 

7. Comunicarea scrisa  Redactarea unui CV  conţinut, tipuri de CV                                                                                                      

Redactarea  unei scrisori de intenţie .Redactarea  a unui referat 

ştiinţific, întocmirea bibliografiei, redactarea unui raport tehnic, 

redactarea unei cărti de vizită                                                  ( 2 ore) 

8Comunicarea mediata de calculator .Avantaje /dezavantaje , 

Comunicarea pe Facebook, net groups,e mail, ipad, smart, phone(2 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9. Colocviu final de prezentare orală a proiectelor scrise            (2 ore ) 

 

Total 28 ore 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

Ponderea în notare exprimată în 

procente 

1. răspunsurile la colocviu (examinare finală) 40% 

2. susţinerea lucrărilor practice de laborator  

3. susţinerea finală a proiectelor  

4. testarea periodică prin lucrări de control  

5. testarea continuă pe parcursul semestrului  

6. activităţi de întocmire a unor teme, referate, eseuri, proiecte 

…… 

60% 

7. alte activităţi (de precizat)……………………….  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală:                        

 

Estimaţi timpul total de ore pe semestru al activităţilor de studiu individual solicitate studentului 

(fiecare rând se completeatză după caz) 

 

1. studiul notiţelor de curs 3  8. pregătirea pentru examinarea finală 1 

2. studiul suporturilor de curs - 

manuale, cărţi etc. 

3  9. participarea la consultaţii  

3. studiul bibliografiei minimale 

recomandate 

3  10. documentarea în teren  

4. activităţile specifice de pregătire 

pentru seminar,  proiect, laborator etc. 

  11. documentarea suplimentară în 

bibliotecă 

1 

5. întocmirea de teme, referate, eseuri 

etc. 

4  12. documentarea prin reţeaua Internet 1 



6. pregătirea pentru lucrări de verificare   13. alte activităţi ….  

7. pregătirea pentru prezentări orale 1  14. ……….  

   TOTAL ore studiu individual pe semestru = 14 
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