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FIŞA DISCIPLINEI 
 
1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior:  UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI 

1.2 Facultatea : FACULTATEA DE ȘTIINȚE POLITICE, ADMINISTRATIVE ȘI ALE COMUNICĂRII 

1.3 Departamentul: DEPARTAMENTUL DE JURNALISM 

1.4 Domeniul de studii: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII 

1.5 Ciclul de studii: LICENTĂ – LIMBA ROMÂNĂ 

1.6 Programul de studii: JURNALISM 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei – FILOSOFIA COMUNICĂRII MEDIATE  

2.2 Titularul activităţilor de curs  
Conf. univ. dr. Zoltán TIBORI SZABÓ – Telefon: 0722-364789, E-mail: tibori@xnet.ro 

2.3 Titularul activităţilor de seminar/stagii/lp  
Drd. Bogdan-George RĂDULESCU – Telefon: 0763-234339, E-mail: radulescu@fspac.ro 

2.4 Anul de studii 
 

3 2.5 Semestrul 
 

2 2.6 Tipul de 
evaluare 

E 2.7 Regimul disciplinei DC 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 
 

4 din care: 3.2 
curs 

2 3.3 seminar / 
laborator (lp) /stagii 

2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 48 din care: 3.5 
curs 

24 3.6 seminar / 
laborator (lp) /stagii 

24 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notiţe  24 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 20 

Pregătire seminarii / laboaratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 24 

Tutorial 7 

Examinări 2 

Alte activităţi 0 

3.7 Total ore de studiu 
individual 

77 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite  5 

 
4.Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum nu sunt 

4.2 de 
competenţe 

cunoaşterea programelor de calculator Microsoft Office (Word, Excel, Access) şi adresă permanent 
de e-mail 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a  
cursului 

necondiţionat – frecventarea cursului este recomandată 

5.2. de desfăşurare a  
seminarului / laboratorului 

- participare activă la seminarii 
- prezentarea unei lucrări pe o temă fixată împreună cu titularul seminarului 
- termenele de predare sunt obligatorii 
- studenţii care au motive întemeiate de ratare a unui termen de predare îl vor informa pe 
titularul semninarului înainte de termenul în cauză 
- comportamentul neacademic (agresiunea de orice fel, plagiatul, falsificarea sau orice altă 
formă de fraudă): studentul în culpă va primi nota unu pentru lucrarea în cauză şi se va 
confrunta cu măsurile disciplinare ale universităţii 

mailto:tibori@xnet.ro
mailto:georgebogdan32@gmail.com
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6. Competenţele specifice acumulate 
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C1 – Identificarea și utilizarea limbajului și cunoștinţelor de specialitate din domeniul științelor informației și 

comunicării 

C2.4 Utilizarea unor criterii și metode standard de evaluare a calității actului de comunicare mediată 

C4.4 – Aplicare criteriilor, metodelor și modelelor de evaluare folosite în gestionarea informațiilor 
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 CT1 - Abordarea în mod realist ‒ cu argumentare atât teoretică, cât şi practică ‒ a unor situaţii-problemă 
complexe, cu grad mediu de complexitate, în vederea soluţionării eficiente și deontologice a acestora  
 
CT2 - Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu noțiunile de bază ale filosofiei, precum și cu 
principalele concepte ale domeniului filosofiei comunicării dezvoltate de-
alungul istoriei în vederea identificării unor subiecte, care odată dezvoltate 
să contribuie la înţelegerea evenimentelor, tendințelor și fenomenelor lumii 
tot mai complexe în care trăim. Cursul urmăreşte de asemenea asimilarea 
de către studenţi a cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea profundă a 
proceselor de comunicare. Implică elemente de filosofia limbajului, filosofia 
ştiinţei, epistemologia şi metodologia comunicării. Cursul este elaborat ca o 
introducere în abordarea filosofică şi metodologică precum şi ca o pledoarie 
pentru caracterul fundamental al acestor abordări în teoria actuală a 
comunicării.  

 

7.2 Obiectivele Specifice - introducerea studenților în problematica relației dintre teoriile filosofice și 
etice ale comunicării și cerințele profesiei de jurnalist  
- dezvoltarea gândirii critice aplicate  
- îmbunătățirea capacității de reflexie față de teoriile filosofice relevante care 
se referă la științele comunicării și la evoluțiile tehnologice contemporane  
- corelarea conceptelor care operează în domeniul filosofiei comunicării cu 
tendințele actuale ale vieții politice, economice, sociale și culturale 
- dezvoltarea capacității de comunicare interculturală a studenților. 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Săptămâna 1.:  
-      Scopul cursului, bibliografia obligatorie şi   

opţională, prezentarea criteriilor şi condiţiilor de 
evaluare 

conferenţiere, 
relaţionare liberă 
despre cerinţe, 
criterii, bibliografie, 
activitatea de curs şi 
seminar 

 

Săptămâna 2.: 
- Specificul, rolul și rostul filosofiei  
- Noțiuni de istoria filosofiei 
- Noțiuni de bază ale filosofiei 

conferenţiere 
interactivă 

Noţiuni: filosofie, ontologie, 
gnoseologie, axiologie, 
epistemiologie, antropologie, 
logică, etică, pragmatism, 
estetică, maieutică, dialectică, 
metafizică, hermeneutică 
 

Săptămâna 3.: 
- Filosofia comunicării – concepte de bază 
- Atitudini și presupoziții metafizice 
- Critica metafizicii (Nietzsche) și criza sensului 

conferenţiere 
interactivă 

Noțiuni: umanitate, valoarea 
vieții, postulatul „morții lui 
Dumnezeu”, supraomul 
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Săptămâna 4.: 
- Comunicarea existențială 
- Existențialismul  
- Semioza lui Pierce; esența limbalului 

conferenţiere 
interactivă 

Noțiuni: reflexia, angoasa, 
disperarea, introspecția, 
posibilul, imposibilul, 
absurdul 

Săptămâna 5.: 
- Modele și teorii ale comunicării în masă 
- Filosofia interacționistă a comunicării 

conferenţiere 
interactivă 

Noțiuni: determinism 
tehnologic, disonanța 
cognitivă, gatekeeper, 
convergența comunicațională 

Săptămâna 6.: 
- Bazele teoriei filosofice a comunicării 
- Școala de la Palo Alto 
- Comunicare nonverbală și cea paradoxală 

conferenţiere 
interactivă 

Noțiuni: efectele pragmatice 
și axiomele comunicării, 
comportament, optimizarea 
comunicării, imposibilitatea 
necomunicării 

Săptămâna 7.: 
- Școala de la Chicago 
- Interacționismul simbolic 
- Dramatizarea interacțiunii sociale 

conferenţiere 
interactivă 

Noțiuni: interacționare și 
negociere, gestionarea 
impresiilor, performare 

Săptămâna 8.: 
- Școala critică de la Frankfurt 
- „Bunul simț metodologic” al neo-marxiștilor 

conferenţiere 
interactivă 

Noțiuni: eclipsa rațiunii, 
comunicarea mass-mediată, 
industria culturală 

Săptămâna 9.: 
- Habermas: Transformarea structurală a sferei 

publice 
- Opinia generală marcată de consum 
- Teoria acțiunii comunicative 

conferenţiere  
interactivă 

Noțiuni: sfera publică, 
înțelegere discursivă, 
consens, raționalitate 
comunicativă 

Săptămâna 10.:  
- Gadamer: Presupoziție și cunoaștere 
- Lukacs: Societatea de masă și noua metamorfoză a 

sferei publice 

conferenţiere 
interactivă 

Noțiuni: democrație, 
democrație liberală, societate 
burgheză, societate de masă 

Săptămâna 11.: 
-      Globalizare şi comunicare contemporană 
-     Comunicarea interculturală 

conferenţiere 
interactivă 

Noțiuni: globalizare,  
populism, etnonaționalism 

Săptămâna 12.: 

- Concluziile cursului 
dezbatere și discuții 
libere cu studenții 

 

   

8.2 Seminar / Laborator/Lucrări practice/Stagii Metode de predare Observaţii 

1-2. Filosofia comunicării mediate – considerente practice  prezentări de cazuri   dezbatere cu studenții 

3-4. Teorii și curente filosofice care au influențat filosofia 
comunicării: Nietzsche, Fichte, Buber 

prezentări de situații, 
discuții libere 

sudenții își aleg împreună 
cu titularul de seminar 
tema referatului de 
seminar 

5-6. Teorii și curente filosofice care au influențat filosofia 
comunicării: Adorno, Georg Lukács, Habermas 

studii de caz dezbatere cu studenții 

7-8. Teorii și curente filosofice care au influențat filosofia 
comunicării: Derrida, Foucoult, Pierce 

studii de caz + discuţii 
libere 

prezentarea referatelor 
realizate + dezbatere 

9-10. Teorii și curente filosofice care au influențat filosofia 
comunicării: Gadamer, Ricoeur, John Lukacs 

studii de caz + discuţii 
libere 

prezentarea referatelor  
realizate + dezbatere 

11-12. Prezentarea referatelor la termen discuții libere dezbateri pe marginea 
prezentărilor 
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9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţiilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi 
angajatori reperezentativi din domeniul aferent programului 
 

Înafara cunoştinţelor teoretice oferite de către curs, seminarul va oferi studenţilor deprinderi practice în scopul 
aprofundării conceptelor și abordărilor specifice filosofiei comunicării mediate, în așa fel, încât studenţii să-și  
însuşească cunoştinţele necesare pe de-o parte scrierii unor materiale jurnalistice de o înaltă calitate, iar pe de altă 
parte a angajării lor în discuții și dezbateri despre marile probleme ale societății contemporane, în care comunicarea 
joacă un rol din ce în ce mai important. 

 
10.Evaluare 
 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din 
nota finală 

10.4 Curs cunoaşterea materialului 
predat; participarea activă la 
cursuri 

evaluarea recenziilor 
personale  

40%  

   

10.5 Seminar / laborator/lp/stagii predarea referatului la 
termen 

evaluarea referatului de 
către titularul seminarului 

40%  
 

prezenţă şi participare activă 
la seminarii 

prezenţa este obligatorie, 
participarea activă la 
discuţii şi dezbateri este 
recomandată 

20%  

10.6 Standard minim de performanţă 

- predarea recenziei personale titularului de curs și obținerea minimum a notei 5 la evaluarea acestuia 
- predarea referatului înaintea termenului stabilit titularului seminarului 
- lipsa motivată este admisă de la cel mult trei seminarii 

 

 
 
Data completării                                   Semnătura titularului de curs                   Semnătura titularului de seminar  
16 septembrie 2020            
………………………........                     ……………………………………………                            ……………………………………………… 
 
Data avizării în Departament                   Semnătura directorului de department  
 
  …………………………………                                ………………………………………….. 


