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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii

Procesul de modernizare a armatei a determinat nevoia îmbunătăţirii procesului de comunicare,
atât in interiorul structurilor militare cât şi între acestea şi componentele societăţii civile. În acest context,
însuşirea de către studenţi a conceptelor de bază ale comunicării eficiente este de reală oportunitate.
Cursul “Cultura comunicării” (licenţa, 3 ani) va permite atât acumularea cunoştinţelor teoretice,
cât şi a abilitaţilor practice de comunicare. Drept urmare a cursului audiat studenţii militari vor putea
defini şi distinge o situaţie comunicaţională , reorganizându-şi propriul stil de comunicare profesională
scrisă şi orală, manifestând capacitatea crescândă de a stabili relaţii constructive cu destinatarii
mesajului.
Disciplina are ca obiective studiul aspectelor generale ale culturii comunicării și le va oferi posibilitate
studenţilor militari de a însuşi cunoştinţe în formarea şi dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor
comunicative, care i-ar asigura un succes maxim în orice activitate; asigurarea unei pregătiri multilaterale
cu caracter profesional aplicativ pentru formarea simţului necesităţii de a utiliza cultura comunicării pe
parcursul întregii vieţi; însuşirea capacităţilor de a negocia şi de a convinge; formarea priceperii de a
asculta şi de a utiliza adecvat mijloacele neverbale de comunicare, transmiterea mesajelor în mod
persuasiv şi oportun; utilizarea procedeelor speciale de soluţionare a conflictelor şi de prevenire a lor
etc.

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului
Competenţe generale:
- definirea conceptelor de bază şi elementelor - cheie în procesul studierii Culturii comunicării.
- capacitatea de analiză şi sinteză a teoriilor cu referire la elementele fundamentale intr-un sistem
comunicaţional
- cunoasterea formmelor şi elementelor de comunicare
- operaţionalizarea cunostinţelor de specialitate în comunicare
- utilizarea în comunicarea profesională scrisă si verbală din cadrul organizaţiei militare a modelului eficient
pentru o situaţie de comunicare cu care se va confrunta
- capacitatea de a lucra atât independent, cât şi în echipă, în funcţie de cerinţele activităţii profesionale.
- capacitatea de a aplica cunoştinţele teoretice la elaborarea şi prezentarea unui discurs în faţa unui grup.
Competenţe specifice:
- acumularea cunoştinţelor şi interpretarea adecvată a noţiunilor din domeniul comunicării.
- manifestarea interesului faţă de domeniul comunicării ca stiinţă;
- dezvoltarea capacităţii de memorare, generalizare şi analiză critică a informaţiei, care va permite
viitorului specialist să aplice unele instrumente de comunicare atât în interiorul cât si în exteriorul unui
grup şi a unei organizaţii.
- utilizarea cunoştinţelor obţinute în proiectarea şi realizarea unei prezentări conform cerintelor academice.

Finalităţi de studii ale cursului
 La nivel de aplicare:
 să definească noţiunile conceptuale fundamentale din domeniul comunicării;
 să sintetizeze principalele elemente ale unei scheme de comunicare;
 să cunoască stilurile şi formele de comunicare;
 să analizeze diverse situaţii de comunicare;
 să aleagă cel mai eficient model pentru o situaţie de comunicare cu care se va confrunta.
 să poată oferi şi primi corect feedback în comunicarea internă şi externă;
 să desfășoare în activitatea de comunicare interpersonală şi de grup o conduită care să corespundă
principiilor etice şi deontologice unanim recunoscute;
 să aplice metode, modele şi tehnici de comunicare.
 să aplice unele instrumente de comunicare în interiorul si în exteriorul unei organizaţii militare.
La nivel de integrare studenţii vor:
La nivel de integrare:







să stabilească locul şi rolul comunicării în activitatea profesională.
să aprecieze importanţa studierii temelor din cadrul acestei disciplini;
să elaboreze proiecte de cercetare în domeniul comunicării.
să dezvolte deprinderi de autocontrol asupra reacţiilor emoţionale în timpul prezentării.
să utilizeze regulile comunicării verbale şi nonverbale în activitatea cotidiană.
să estimeze o situaţie de manipulare şi să propună modalităţi de soluţionare a situaţiei de conflict.

1. Teme de bază: . Noţiunea de comunicare. Componentele fundamentale ale comunicării. Funcţiile
comunicării. Specificul comunicării militare. Comunicarea verbală. Paralimbajul. Comunicarea scrisă.
Interviul de angajare, CV-ul. Ce este metacomunicarea.Descifrarea limbajului verbal al
metacomunicării.Comunicarea nonverbală. Elemente de comunicare interculturală. Proxemica. Factorii

determinanţi şi barierele în comunicare. Tipurile de comunicare în mediul militar. Comunicarea
interpersonală şi de grup. Caracteristica generală a comunicării în grupul militar. Comunicarea pe
verticală.Comunicarea pe orizontală. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare în cadrul grupului militar.
Scopul, obiectivele şi rolurile comunicării leadership-ului militar.Comunicarea comandant-subordonat. Conflictul
- caracteristică generală.Tipuri de conflicte. Etapele conflictului.Strategii de soluţionare a conflictelor.
Aspecte fundamentale ale negocierii.Tipurile de negociere.Tacticile şi tehnicile de negociere.
Manipularea – definiţie, premise teoretice. Practici manipulative: zvonul, intoxicarea, dezinformarea, propaganda.
Manipularea informaţională şi structurile mediatice.

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii.
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, analiza situaţiilor, dezbateri, referate. Nota finală se
constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente și calităţii lucrului individual al studentului pe parcursul
semestrului (60 %).
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