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Conţinutul succint al cursului: 

Domeniul de cunoaștere și cadrul aplicat al psihologiei comunicării. Comunicarea umană – o necesitate esențială. 

Conceptul de comunicare. Comunicarea umană: etape ale dezvoltării, structură și funcții. Etape ale dezvoltării 

comunicării umane. Structura și componentele actului comunicativ. Unități și caracteristici ale comunicării. Principiile 

procesului de comunicare. Funcțiile comunicării. Tipuri și mijloace de comunicare umană. Generalități. Limbajul și 

comunicarea verbală: Comunicarea orală; Comunicarea scrisă;Limbajul intern sau comunicarea cu sine. Limbajul și 

comunicarea nonverbală și paraverbală. Nivelurile comunicării umane. Comunicarea eficientă. Politețea în comunicare. 

Conceptul de politeţe. Tipuri de politețe. Impolitețea în comunicare. Ascultarea activă – o modalitate de eficientizare a 

comunicării. Modalități de organizare a discursului public. Metacomunicare și metalimbaj. Comunicarea organizațională. 

Conceptul de comunicare organizațională. Formele şi mijloacele de comunicare.  Tipologia comunicării organizaţionale 

Funcţiile comunicării organizaţionale. Rolul comunicării în obţinerea succesului organizaţiei. Bariere si obstacole in 

calea comunicării eficiente in organizații:  Comunicarea interpesonală: fizice și semantice; barierele de comunicare 

determinate de factori interni: implicarea pozitiva, implicarea negativa, frica, presupuneri subiective, agenda ascunsa, 

diferențe perceptuale. Diferențele de putere. Incapacitatea de a asculta a angajaților Barierele culturale Perceperea selectiva 

si subiectivitatea Absenta feedback-ului. 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: cunoaște şi 

reproduce adecvat cadrul de noţiuni şi concepte fundamentale specifice comunicării umane; cunoaște,  identifică și descrie 

tipuri și mijloace de comunicare umană; cunoaște conținutul comunicării organizaționale, tipuri și forme; analizează barierel 

comunicării organizaționale; deține capacitatea de a  analiza comunicarea umană în cadrul social; selectează metode si 

tehnici de perfecţionare şi dezvoltare a comunicării; acţionează în vederea  utilizării mijloacelor eficiente de comunicare; 

folosește tehnici de formulare a întrebărilor şi tehnici de sugestie în comunicare; aplică competențele sociale personale – 

motivaţia socială, atenţia şi abilităţile de percepţie socială, asertivitatea, comunicativitatea, empatia, spiritul de cooperare, 

modurile eficiente de prezentare a sinelui etc. în cotidian; poseda capacităţi de muncă în echipă şi de organizare a relaţiilor 

interpersonale. 
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