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FIŞA MODULULUI / UNITĂȚII DE CURS 
 

Denumirea modulului / 

disciplinei 
U.03.A.021 
 

FILOSOFIA ȘI LOGICA COMUNICĂRII 

Anul de studiu 

 

II Semestrul III Tipul de evaluare finală Ex. 

 

Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de 

specialitate   

S Numărul de credite 4 

Regimul obligativităţii disciplinei: O - obligatorie, A - opţională, F-

facultativă, LA – liber alese 

A opțională  

Total ore din planul de  

învăţământ 

120 

 

Total ore de studiu individual 60 

 

Total ore de auditoriu 60 

 

Titularul modulului / disciplinei VERDEȘ Tatiana, dr., conf.univ. interimar 

 

Facultatea Relații Internaționale și Științe 

Socio Umane 

 
Numărul total de ore auditoriale 

(pe semestru)  

din planul de învăţământ 
Catedra Relații Internaționale și Științe 

Politice  

Domeniul general  de studiu 31 Științe Politice  Total C  S  L T 

Domeniul de formare profesională 

(specialitate) 

312 Relații Internaționale  

312.1. Relații Internaționale 

SemIII   

120 

 

 

60 

  

 

 

 

60 

 

 

 

 

30 

 

- 

C - curs, S - seminar, L - activităţi de laborator, T - teză de obiect sau teză de an 

Obiectivele standard ale modulului / disciplinei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe 

specifice 

disciplinei 

Cunoaştere şi înţelegere  

- să înțeleagă concepte, teorii, metode fundamentale domeniului filosofiei, logicii și comunicării; 

- să cunoască și să înțeleagă unitar și coerent diferitele domenii profesionalizate de comunicare; 

- să însușească principalele reguli ale comunicării; 

- să cunoască unele teorii consacrate domeniului filozofiei limbajului; 

- să perceapă limbajul în dubla sa dimensiune: cognitivă și comunicativă; 

- să definească persuasiunea și să precize condițiile care o circumscriu; 

- să identifice factorii ce influențează codul și canalul de comunicare; 

- să perceapă în ansamblu problematicile legate de științele sociale și de științele comunicării; 

- să determine tehnicile de comunicare eficientă.   

Aplicare  

- să formeze și să aplice calități de studiu și comprehensiune a textelor și a proceselor de comunicare; 

- să explice și să interpreteze unele procese de comunicare particularizată; 

- să analizeze procese și situații specifice de comunicare; 

- să exerseze abilități de investigare, informare, documentare științifice și bibliografice în domeniul 

științelor comunicative; 

- să aplice cunoștințele asimilate în diverse situații comunicative. 

Integrare  

- să exprime propria opinie cu referire la cultura comunicării din Republica Moldova; 

- să utilizeze cunoştinţele teoretico-comunicative la studierea altor disciplini prin corelarea lor cu 

domeniul de activitate profesională; 

- să faciliteze transformarea cunoştinţelor în deprinderi practice; 

- să conformeze educaţia lingvistică, comunicativă la exigenţele timpului; 

- să evalueze cu maximum de competenţă discursurile tematice; 

- să programeze conţinutul instructiv în funcţie de obiectivele urmărite şi de fluxul continuu al 

informaţiei; 

- să-și lărgească orizontul de cultură generală. 
 

UNITĂȚI DE CONȚINUT Strategii didactice 

Conceptul de filosofie, specificul demersului filosofic şi 

domeniile reflecției filosofice . 

Prelegerea interactivă 

Stiluri şi tipuri de filosofare, argumente şi metode filosofice. Brainstorming-ul, SINELG, Explicația 

Filosofie şi ştiință, filosofie şi artă, filosofie şi religie Tehnica 6 DE CE? (brainwriting) 

Friedrich Nietzsche: critica metafizicii şi criza sensului. Ghidul de anticipaţie 

Pragmatica actelor de comunicare.  

Mesajul – element esențial în procesul de comunicare 

Prelegerea interactivă, Harta conceptuală,  Demonstrația 

Stop cadru 

Discursul – formă de manifestare a procesului de comunicare Brainstorming-ul 

Putere şi legitimitate.  Comunicare și leadership. Comunicare și 

conflict. 

Tehnica 6 DE CE? (brainwriting) 
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Criterii de clasificare a comunicării.  Problematizare, Știu/Vreau să știu/Am învățat  

Sisteme de semnificare şi procese de comunicare. Domeniile 

semioticii. 
Problematizarea, Metoda piramidei, 

Gândește- Perechi- Prezintă, Clusteringul 
Argumentare și comunicare. Situații de comunicare – conținut, 

relație, context. 

Comunicarea interpersonală, comunicarea publică, 

comunicarea interculturală   

Comunicarea euristică, 

 Studiu de caz, 

Analiza și observarea 

Bariere în comunicare.  Structura argumentării. Exercițiul, Problematizarea, Incidentul critic 
Analiza logică a argumentelor. Problematizarea, Metoda piramidei, Tehnica scenariilor, 

Graficul T 

Raționamente. Tipuri de argumentare. Prelegere cu suport electronic, Expunerea interactivă 
Argumentare și contraargumentare. Strategii de formare, 

dezvoltare a competenței comunicative. 
Argument în 4 pași, Simulările 

 

Sugestii pentru lucrul individual al studenţilor 

Nr. Produsul preconizat Strategii de realizare Criterii de evaluare 

1. 

Analiza discursurilor 

politice din perspectiva 

filosogiei și logicii 

comunicării.Studiu de caz 

Cooperare și colaborare. 

Lucrul în echipă 
Calitatatea analizei. 

2. 

Realizarea referatului 

tematic: „Analiza logică a 

argumentelor” 

 

Raport 

 

 

 

Elaborarea și 

prezentarea referatelor 

La nivel de conţinut: 

• tema să fie clar formulată 

• ipoteza să fie bine stabilită 

• metodologia de cercetare să corespundă ipotezei 

La nivel de prezentare: 

• să corespundă cerinţelor ştiinţifice de realizare 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologii ale paradigmelor 

de studiu în științele 

comunicării. 

 

Prezentări rezumative  

Lucrul diferențiat 

Prezentarea Pawer Point 

(Prezi) şi dezbaterea în 

contradictoriu. 

Prezentarea proiectelor 

(Power Point) 

La nivel de conţinut: 

• tema să fie clar formulată 

• ipoteza să fie bine stabilită 

• metodologia de cercetare să corespundă ipotezei 

La nivel de prezentare: 

• să corespundă cerinţelor ştiinţifice de realizare 
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Defecţiuni în actul de 

comunicare.  

Forme pervertite de 

comunicare 

Analize și interpretări 

Prezentarea analizelor şi 

discuţii pe marginea lor. 

La nivel de conţinut: 

• tema să fie clar formulată 

• ipoteza să fie bine stabilită 

• metodologia de cercetare să corespundă ipotezei 

La nivel de prezentare: 

• să corespundă cerinţelor ştiinţifice de realizare 

5 

Realizarea referatului 

tematic: „Strategii de 

formare și dezvoltare a 

competenței 

comunicative” 

Raport 

Elaborarea și 

prezentarea referatelor 

La nivel de conţinut: 

• tema să fie clar formulată 

• ipoteza să fie bine stabilită 

• metodologia de cercetare să corespundă ipotezei 

La nivel de prezentare: 

• să corespundă cerinţelor ştiinţifice de realizare 
 

Bibliografie selectivă 

1. “Filosofie contemporană” Editura Garamond, Bucureşti 1995. 

2. *** “Logică şi filosofie” Editura Politică, Bucureşti 1966. 

3. Balaiş, Mircea “Logică simbolică” Curs la Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca . 

4. Barthes, Roland „Romanul scriiturii” Editura Univers, Bucureşti 1987.  

5. Bieltz, Petre “Principiul dualităţii în logica formală” Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1974.  

6. Boboc, Alexandru “Filosofie contemporană” Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1995.  

7. Boboc, Alexandru “Hermeneutică şi ontologie” Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1999.  

8. Boboc, Alexandru “Limbaj şi ontologie” Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1997 . 

9. Botezatu, Petre “Introducere în logică” Editura Polirom, Iaşi 1997.  

10. Botezatu, Petre “Semiotică şi negaţie” Editura Junimea, Iaşi 1973.  

11. Carnap, Rudolf “Semnificaţie şi necesitate” Editura Dacia, Cluj Napoca 197. 

12. Petrovici, Ion “Teoria noţiunilor” Editura Polirom, Iaşi 1998. 

13. Petru, Ioan (coordonator) „Logică şi educaţie” Editura Junimea, Iaşi 1994. 

14. Pîrvu, Ilie “Semantica şi logica ştiinţei” Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1974.  

15. Radu, Bogdan; Milcoveanu, Aurora „Logica pe înşelesul tuturor” Editura Enciclopedică Română, Bucureşti 1974.  

16. Sălăvăstru, Constantin „Logică şi limbaj educaţional” Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1995.  

 


