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Descrierea cursului: 

Cursul Globalizare şi comunicare contemporană îşi propune să-i familiarizeze pe studenţi cu diverse aspecte ale 

comunicării în societatea contemporană, condiţiile de realizare a comunicării, mijloacele de comunicare în era 

globalizării etc. Cursul îşi propune să dezvolte capacitatea studenţilor de a utiliza şi aplica în procesul comunicării şi 

exprimării proprii a elementelor de analiză critică, percepție creativă, rafinament oratoric, competenţe tehnologice, 

dar şi de comparare a comunicării în diverse societăţi contemporane. Studenții, ca membri ai societății contemporane, 

vor explora necesitățile de comunicare, interesele şi scopurile comunicaționale, avansând de la dezvoltarea 

capacităților comunicative la comunicarea antreprenorială. 

Conținutul succint al cursului: Globalizarea: definiții, interpretări, teorii. Dimensiunile globalizării. Importanţa şi 

influenţa noilor tehnologii de comunicare în procesul de globalizare. Teorii şi modele ale comunicării. Procesul de 

comunicare. Comunicare şi teoria informaţiei. Noile tipuri de media şi paradigmele comunicării în era globalizării. 

Spaţiul informaţional în contextul globalizării. Interconexiunea dintre globalizare şi comunicare. Globalizarea 

informațională şi comunicarea interculturală. Mass-media şi formele de comunicare. Rolul mass mediei în cadrul 

procesului de globalizare. Dimensiunea economică a mass-media. Mass-media şi politica globală. Internetul ca simbol 

al globalizării. Comunicarea online. Comunicare în organizațiile internaţionale. Comunicare la nivel supranațional şi 

naţional. Comunicare internaţională între organizaţii. Probleme ale comunicării în secolul XXI. Limitele, dificultățile 

comunicării. Comunicare şi globalizare: perspective de viitor. Scenarii privind crearea unui model global al 

comunicării. 

 

Finalităţi de studiu: 

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

✓ înţelege rolul comunicării în apropierea dintre oameni, cunoaştere şi dezvoltare; 

✓ forma concepție sistemică asupra raporturilor dintre globalizare şi comunicare; 

✓ evidenția necesitatea comunicării interculturale, internaţionale în era globalizării; 

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

✓ dezvolta gândire strategică şi analitică în domeniul comunicațional.  
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