
FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din  Alba Iulia

1.2. Facultatea Facultatea de Istorie şi Filologie

1.3. Departamentul Departamentul de Filologie

1.4. Domeniul de studii Limbă şi literatură (Filologie)

1.5. Ciclul de studii Masterat

1.6. Programul de studii Literatură şi cultură românească în context european

1.7. Anul universitar 2016-2017

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Tehnologia informaţiei şi a comunicării (MRP421)

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Valentin Todescu

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Valentin Todescu

2.4. Anul de studiu I

2.5. Semestrul 2

2.6. Tipul de evaluare Examen

2.7. Regimul disciplinei obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs 1 3.3. seminar / laborator 1

3.4. Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5. curs 14 3.6. seminar / laborator 14

3.7. Total ore studiu individual 122

3.8. Distribuţia fondului de timp ore

 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28

 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45

 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 45

 Tutorat

 Examinări 4

 Alte activităţi

3.9. Total ore pe semestru 150

3.10. Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum Dinamica limbii române contemporane din perspectiva confluenţelor

culturale
4.2. de competenţe - utilizarea corectă şi adecvată a limbii române şi a limbilor moderne în

diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă;
- comprehensiunea şi interpretarea unui text literar / nonliterar, la prima
vedere.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului Sală de calculatoare dotată cu videoproiector şi ecran de proiecţie.
5.2. de desfăşurare a seminarului / laboratorului Sală de calculatoare dotată cu videoproiector şi ecran de proiecţie.

6. Competenţele specifice acumulate
6.1. Competenţe profesionale C1.3. Producerea de mesaje orale şi scrise, texte specifice comunicării

ştiinţifice în mediul universitar (referate, recenzii, comunicări, prezentări de
proiecte, disertaţie), precum şi texte literare, jurnalistice şi traduceri literare
C1.4. Evaluarea coerenţei şi corectitudinii unui text oral sau scris de
complexitate crescută şi formularea de propuneri pentru ameliorarea lui sub
aspect argumentativ şi stilistic
C1.5. Elaborarea de texte literare, jurnalistice şi traduceri literare, folosind
un spectru lexical larg şi un registru stilistic adecvat; elaborarea de texte



ştiinţifice complexe, cu o structură argumentativă clară
SP1. Elaborarea unui discurs oral/scris de
complexitate sporită, coerent şi corect, şi argumentarea structurii acestuia
C2.4. Utilizarea critică a teoriilor privind literatura la specificul literaturii şi
culturii române
C3.4. Utilizarea cu discernământ şi precizie a surselor de informare
C4.3. Operarea cu tehnicile avansate de analiză textuală; abordarea din
diverse perspective interpretative a unui text literar
C4.4. Utilizarea nuanţată a metodelor de evaluare a unui text literar
C4.5. Formularea şi motivarea, în cadrul unor proiecte profesionale, a unui
punct de vedere personal în relaţie cu fenomenele şi textele literare şi
culturale româneşti; elaborarea unui proiect de cercetare asupra operei unui
scriitor/ unei epoci literare/unei şcoli literare/ unui grup de texte înrudite
tematic sau ideologic, folosind adecvat conceptele şi metodele ştiinţei
literaturii şi comparatisticii
C6.3. Utilizarea aparatului conceptual şi metodologic al studiilor literare
pentru elaborarea unei argumentări de obţinere a unei finanţări pentru un
proiect de cercetare literară
C6.4. Utilizarea unor criterii şi metode adecvate pentru evaluarea proiectelor
de cercetare literară; evaluarea multicriterială a diverselor tipuri de proiecte
în raport cu obiectivele politicilor publice din domeniul cultural
C6.5. Redactarea şi prezentarea unui proiect pentru admiterea la şcoala
doctorală
SP6. Redactarea şi prezentarea unui proiect structurat pentru a fi finanţat;
elaborarea unui proiect cultural concret (incluzând argumentarea relevanţei,
obiectivele, resursele necesare, planificarea activităţilor, bugetul,
instrumentele de implementare, evaluarea şi raportarea)

6.2. Competenţe transversale CT2. Coordonarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară,
corespunzătoare diverselor paliere ierarhice
CT4: Promovarea valorilor  asociate realizării unui învăţământ de calitate, în
conformitate cu  politicile educaţionale interne şi în acord cu cele elaborate
şi popularizate la nivel european, pe baza cunoaşterii specificităţii
domeniului educaţional european şi a interculturalităţii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei - cunoaşterea la nivel avansat şi aplicarea în situaţii noi a conceptelor,

teoriilor şi metodologiilor din subdomeniile COMUNICĂRII;
7.2. Obiectivele specifice - cunoaşterea conţinuturilor şi a problematicii actuale a disciplinei;

- probarea competenţelor necesare pentru proiectarea, organizarea,
desfăşurarea şi evaluarea unei activităţi;
- exersarea abilităţilor de comunicare, empatie şi parteneriat;
- valorificarea conţinuturilor specifice disciplinei pentru dezvoltarea unor
capacităţi şi competenţe intelectuale şi operatorii, a unor atitudini afective,
motivaţionale, volitive;
- capacitatea de selectare, dezvoltare şi aprofundare a conţinuturilor
ştiinţifice şi metodice ale disciplinei;
- capacitatea de a construi demersuri interactive şi formative, prin
valorificarea conţinuturilor ştiinţifice şi prin folosirea unor strategii specifice;
- capacitatea de a evalua eficienţa diferitelor tipuri de demersuri discursive;
- capacitatea de adecvare a demersurilor discursive la particularităţile
destinatarului;
- capacitatea de a proiecta secvenţele discursive în contexte diverse;
- capacitatea de comunicare eficientă cu partenerii de activitate, pe baza
unei bune cunoaşteri a acestora;
- capacitatea de autoevaluare şi de realizare a feed-back-ului în devenirea
profesională;
- capacitatea de a perfecţiona demersul discursiv în vederea unei evaluări
inter/intra şi transdisciplinare.

8. Conţinuturi

Conţinutul disciplinei

1. De la enunţ la discurs
2. Despre stil şi moduri de expunere
3. Instanţele comunicării discursive
4. Adaptarea discursului la situaţia de comunicare
5. Etică şi responsabilitate în redactare
6. Managementul documentelor
7. Discurs şi imagine

8.1. Curs Metode de predare Observaţii



1. De la enunţ la discurs
1.1. Tipologia situaţiilor de comunicare
1.2. Tipologii lingvistice şi discursive
1.3. Genuri discursive

Prelegere
Conversaţie
Dezbatere 2h

2. Despre stil şi moduri de expunere
2.1. De la gramatica descriptivă la gramatica funcţională
2.2. Discurs direct, discurs indirect, discurs raportat
2.3. Legi ale discursului

Prelegere
Conversaţie
Dezbatere

2h

3. Instanţele comunicării discursive
3.1. Narativ. Poetic. Liric. Dramatic
3.2. Vorbire. Scriere. Imagine
3.3. Titlu şi pagină de gardă. Sumar şi rezumat

Prelegere
Conversaţie
Dezbatere 2h

4. Adaptarea discursului la situaţia de comunicare
4.1. Comunicare internă. Comunicare externă
4.2. Ton si stil in comunicarea scrisă. Termeni pozitivi, negativi şi neutri
4.3. Comunicarea scrisă persuasivă. Scrierea în situaţii negative

Prelegere
Conversaţie
Dezbatere 2h

5. Etică şi responsabilitate în redactare
5.1. De la oral la scris; de la scris la tipar
5.2. Proprietatea termenilor
5.3. Proprietatea intelectuală. Plagiatul

Prelegere
Conversaţie
Dezbatere

2h

6. Managementul documentelor
6.1. Îndosarierea clasică
6.2. Îndosarierea computerizată
6.3. Completarea on-line

Prelegere
Conversaţie
Dezbatere 2h

7. Discurs şi imagine
7.1. Despre conferinţe. Invitaţia. Anunţul. Afişul
7.2. Reclama. Trend si Brand. Despre concurenţe
7.3. Mesajul. E-mailul. Scrisoarea: oficială; de intenţie; de recomandare; de mulţumire; de
felicitare; amicală; familială
7.4. Biografia. Curriculum vitae. Memoriul de activitate. Lista de lucrări
7.5. Fotografia, grafica şi schema. Flipchart-ul şi prezentarea Power-point
7.6. Cererea şi oferta. Procura şi contestaţia. Acordul şi plângerea. Declaraţia şi reclamaţia.
Angajamentul şi decizia. Memoriul. Actul adiţional

Prelegere
Conversaţie
Dezbatere 2h

Bibliografie
Gramatica limbii române, vol. I. Cuvântul, vol. II. Enunţul, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005.
Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005.
ANDRONESCU, Şerban, C., Tehnica scrierii academice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1997.
DOWNES, William, Language and society, ed. a II-a, Cambridge University Press, 1998.
FERREOL, Gilles; FLAGEUL, Noel, Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală, Editura Polirom, Iaşi, 2007.
GODDARD, Angela, Limbajul publicităţii, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
GRUIŢĂ, G., Moda lingvistică 2007. Norma, uzul şi abuzul, Editura Paralela 45, Piteşti, 2006.
MAINGUENEAU, Dominique, Analiza textelor de comunicare, traducere de Mariana Şovea. Cuvânt înainte de Oana Popârda,
Institutul European, Iaşi, 2007.
NEWSOM, Doug, CARREL, Bob, Redactarea materialelor de relaţii publice, Editura Polirom, Iaşi, 2004.
PERETTI, Andre de; LEGRAND, Jean-Andre; BONIFACE, Jean, Tehnici de comunicare, traducere de Gabriela Sandu, Editura
Polirom, Iaşi, 2001.
RĂCHIŞAN, Simion, Manual de scriere corectă (conform DOOM-ului 2005), Editura Odyseea, Cluj-Napoca, sine anno.
RYBACKI, Karyn C.; RYBACKI, Donald J., Arta argumentării. Manualul profesorului şi compendiu de teste, traducere de Viorel
Murariu, Editura Polirom, Iaşi, 2005.
SĂLĂVĂSTRU, Constantin, Mic tratat de oratorie, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 2006.
SĂLĂVĂSTRU, Constantin, Teoria şi practica argumentării, Editura Polirom, Iaşi, 2003.
ŞERBĂNESCU, Andra, Cum se scrie un text, Editura Polirom, Iaşi, 2007.
TRASK, R. L., Key Concepts in Language and Linguistics, Routledge Taylor and Francis e-Library, London&New York, 2005.
WRIGHT, G.H. von, Explicaţie şi înţelegere, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995.

8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observaţii

1. Presa
1.1. Presa tipărită
1.2. Presa televizată
1.3. Presa on-line

Aplicaţii 2h

2. Revistele literare
2.1. Format paper
2.2. Format electronic
2.3. Studiu de caz: România literară, Viaţa Românească etc.

Aplicaţii 2h

3. Noua literatură şi site-ul
3.1. Site-ul de literatură

Aplicaţii



3.2. Cercul poeţilor dispăruţi
3.3. Agonia. ro – studiu de caz

2h

4. Alte surse de informare on-line
4.1. Blogul
4.2. Editura
4.3. Librăria

Aplicaţii 2h

5. Analize şi studii de caz
5.1. Redactare computerizată
5.2. Pregătirea unui text pentru tipar
5.3. Cazuri celebre de plagiat

Aplicaţii 2h

6. Exersăm
6.1. Word-ul, PPT-ul şi Excel-ul
6.2. Arhivarea
6.3. Folderul

Aplicaţii 2h

7. Aplicaţii: Se va întocmi câte un material pentru fiecare punct menţionat la curs. Aplicaţii 2h

Bibliografie
ANDRONESCU, Şerban, C., Tehnica scrierii academice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1997.
FERREOL, Gilles; FLAGEUL, Noel, Metode şi tehnici de exprimare scrisă şi orală, Editura Polirom, Iaşi, 2007.
GODDARD, Angela, Limbajul publicităţii, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
MAINGUENEAU, Dominique, Analiza textelor de comunicare, traducere de Mariana Şovea. Cuvânt înainte de Oana Popârda,
Institutul European, Iaşi, 2007.
PERETTI, Andre de; LEGRAND, Jean-Andre; BONIFACE, Jean, Tehnici de comunicare, traducere de Gabriela Sandu, Editura
Polirom, Iaşi, 2001.
RYBACKI, Karyn C.; RYBACKI, Donald J., Arta argumentării. Manualul profesorului şi compendiu de teste, traducere de Viorel
Murariu, Editura Polirom, Iaşi, 2005.
SĂLĂVĂSTRU, Constantin, Teoria şi practica argumentării, Editura Polirom, Iaşi, 2003.
ŞERBĂNESCU, Andra, Cum se scrie un text, Editura Polirom, Iaşi, 2007.
WRIGHT, G.H. von, Explicaţie şi înţelegere, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995

9. Coroborarea conţinuturilor cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Tot parcursul de studiu va fi permanent coroborat cu disciplinele de specialitate filologică.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota finală
10.4. Curs Corectitudinea cunoştinţelor Examen scris

50 %Rigoarea limbajului de
specialitate

10.5. Seminar / laborator Realizarea unui portofoliu
cuprinzând documente de
curriculum şi planificare

scris

50 %
Prezenţa activă la seminar oral

10.6 Standarde minime de performanţă
- întocmirea unui proiect;
- redactarea corectă a unui text (computerizat);
- însuşirea minimală a limbajului de specialitate;
- exprimare orală coerentă şi logică, după normele actuale ale limbii române.

Data completării:
______________

Semnătura titularului de curs
________________________

Semnătura titularului de seminar
__________________________

Data avizării în departament:
_______________________

Semnătura directorului de departament
_______________________________


