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Descrierea succintă a cursului: 

Curul Comunicare interculturală doreşte să determine înţelegerea şi asumarea principalelor concepte şi probleme 

existente în cadrul comunicării interculturale. Dezvoltarea unei mai ample sensibilități în ceea ce privesc diferențele 

culturale în contextul adâncirii procesului de globalizare, formarea şi dezvoltarea unor cunoştinţe, convingeri, 

atitudini şi comportamente privind capacitatea, în fapt, de “a trăi împreună cu ceilalţi” în bună conviețuire interetnică 

și interculturală, în solidaritate interumană şi cooperare. 

Conținutul succint al cursului: Conceptul de cultură şi comunicarea interculturală. Caracteristici ale culturii. Cultura 

si identitate. Identitate vs. alteritate. Macro şi micro culturi. Identităţi culturale, etnocentrism şi relativitate culturală, 

Stereotipuri culturale. Comunicarea interculturală. Axiomele comunicării interculturale. Percepții sensuri și realitate. 

Elemente ale  comunicării  interculturale. Elementele perceptuale. Elementele socio-culturale.  Valorile interculturale. 

Limbajele  comunicării  interculturale. Limbajul nonverbal şi comunicarea interculturală. Caracteristici ale 

comunicării nonverbale. Variabile  şi  diferenţe  culturale. Stereotipuri, clișee, prejudecăți, imagini, reprezentări 

interculturale:  Percepţii, sensuri şi realitate. Dinamica imaginilor şi identităţilor. Clivaje sociale şi naţionale, aşa cum 

apar ele reflectate în mass media. Spaţiul european - coordonate culturale si intercultural. Culturi si identităţi europene 

– perspective valorice contemporane. Educaţia interculturală: obiective, principii şi valori.  Educaţia interculturală: 

concepte şi dimensiuni. Educaţia interculturală – o preocupare europeană de lungă durată. Dimensiuni ale educaţiei 

interculturale: unitate în diversitate. Cazul Uniunii Europene. Diversitate culturală şi conflict. Studiu asupra 

convergenţelor şi divergenţelor culturale între Occident şi Islam. Globalizare şi comunicare între culturi. Modelul 

cultural american. Modelul cultural american – omogenitate sau eterogenitate? Atracţia modelului american. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilități şi competenţe:   

✓ cunoaște valorile, tradițiile diferitor societăţi multiculturale; 

✓ forma concepții sistemice asupra raporturilor dintre comunicare şi cultură; 

✓ identifica într-un context integrator, fenomene şi procesele specifice diverselor arii culturale; 

✓ cultiva toleranță şi înțelegere, acceptarea diferențelor de opinii, valori, credințe; 

✓ propune idei pentru comunicare eficientă între generații, între persoane de diverse rase, națiuni şi culturi; 

✓ Valorifica constructiv a diferențelor culturale.  
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