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FIŞA DISCIPLINEI  

 

Denumirea 
disciplinei 

COMUNICARE 
INTERCULTURALĂ B 

Codul disciplinei 1.DS.OP.05 

Anul de studiu 1 Semestrul 1 Tipul de evaluare finală (E, CO, V) CO 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 
OP – opțională, FC – facultativă) 

OP Număr de credite 3 

Total ore din 
Planul de 

învățământ 
28 Total ore studiu individual 28 

Total ore pe 
semestru 

56 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DF – discipline fundamentale; DD – discipline în domeniu; DS – discipline 
de specialitate; DC – discipline complementare 

DS 

Titularul(a) 
disciplinei* Prof. univ. dr. abil. Felix Nicolau 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN LIMBI 

STRĂINE – DEPARTAMENTUL DE LIMBI 
STRĂINE ŞI COMUNICARE 

 
Numărul total de ore pe 
săptămână din Planul de 

învățământ 
Domeniul de studii  FILOLOGIE 

Ciclul de studii (Licență, 
Masterat, Doctorat) 

Masterat  
Total C S L P 

Programul de studii 
(Specializarea) 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE 
SPECIALIZATĂ 

 
2 2 - - - 

 

Precondiții de curriculum 
Limba engleză la nivel B1, CECRL. 

 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

La sfârşitul semestrului, studenții masteranzi trebuie să 
demonstreze următoarele: 
Competențe generale: 
- să identifice procese cu caracter comunicaţional în cadrul 
conceptual specific interculturalităţii şi transculturalităţii; 
- să înţeleagă şi să asimileze unor noţiuni, concepte şi principii 
fundamentale relative la interculturalitate şi la comunicarea în 
contextul multicultural actual; 
- să furnizeze instrumente de analiză şi interpretare pentru 
caracterizarea generală şi aplicată a unei probleme de natură 
interculturală; 
- să probeze coerenţă şi rigurozitate de gândire şi acţiune în 



 
domeniul specific al comunicării interculturale. 
Competenţe specifice: 
- să exerseze limbajul şi cunoştinţele de specialitate din 

domeniul ştiinţelor comunicării; 
- să exerseze medierea conflictelor de comunicare şi a 
procesului decizional. 
- să poată comunica eficient folosind adecvat mijloacele de 
comunicare în mediile internaţionale;  
- să dovedească flexibilitate şi adaptabilitate la munca de 
echipă;  
- să judece o problemă şi să găsească modul optim de 
rezolvare. 
 

Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului,  numărul de ore de predare pentru fiecare capitol 
al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), numărul total de ore, bibliografia) 

Curs 

Metode de predare 
(Clasice, clasice 

interactive, cu suport 
digital ș.a.)  

Nr. de ore 
alocate 

1. Introducerea termenului de cultură şi componentele 

acesteia. Misiunea şi scopul comunicării interculturale  

 

Metode interactive si 

cu suport digital 
2 

Cultură – civilizaţie (diferenţe); se pot compara culturile şi 
civilizaţiile? Teoria despre limbă a lui Noam Chomsky  

 

Metode interactive si 
cu suport digital 

2 

Manifestarea identităţii unei culturi; relativismul cultural. 
Ipoteza Sapir-Whorf a relativismului cultural  

 

Metode interactive si 
cu suport digital 

2 

Şocul cultural. Comunicarea autentică şi filonul etic   
 

 

Metode interactive si 
cu suport digital 

2 

Dimensiunile şi măsurarea culturilor. Rolul blogurilor în 
invăţarea sincronică şi diacronică. Comunicarea de tip 
bowling, ping-pong, şaradă  

 

Metode interactive si 
cu suport digital 

2 

Interacţionismul simbolic al lui G. H. Mead. Implicaţii etice: 
Levinas şi „eu”-ul responsiv. Definirea conceptelor de 
interculturalitate, intertextualitate şi interacţiune  
 

Metode interactive si 
cu suport digital 

2 

Traducerea - o negociere a diferenţelor culturale. Etica 
dialogică şi reflexivă a lui Martin Buber.  
 

Metode interactive si 
cu suport digital 

2 

Manipularea într-un text tradus. Modalităţi de construire a 
mesajului. 

 

Metode interactive si 
cu suport digital 

2 

Analizarea exportului cultural prin traducere. Teoria 
penetrării sociale a lui Irwin Altman şi Dalmas Taylor 
 

Metode interactive si 
cu suport digital 

2 



 
Traducerea şi presiunea corectitudinii politice. Proxemica.   
 

Metode interactive si 
cu suport digital 

2 

Relativismul cultural. Teoria reducerii incertitudinii a lui 

Charles Berger. Teoria atribuirii  
 

Metode interactive si 

cu suport digital 
2 

Managementul incertitudinii şi al anxietăţii. Dialectia 
relaţională a lui Leslie Baxter & Barbara Montgomery  
 

Metode interactive si 
cu suport digital 

2 

Managementul incertitudinii şi al anxietăţii. Dialectia 
relaţională a lui Leslie Baxter & Barbara Montgomery  
 

Metode interactive si 
cu suport digital 

2 

Principiul veracităţii şi etica reflecţiei (Sissela Bok). 

Managementul comunicării private (Sandra Petronio). 
Teoria aprecierii sociale (Muzafer Sherif)  
 

Metode interactive si 

cu suport digital 
2 

Comunicarea de grup şi organizaţională. Recapitulare 
 

Metode interactive si 
cu suport digital 

2 

TOTAL ORE 28 

 

Activități aplicative 

Tipuri de lucrări 

(seminar, 

laborator, lucrari 

practice, 

proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 

lucru cu 
studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

  

. 

 

   

   

   

   

   

TOTAL ORE  

Bibliografie recomandată  (Cel puțin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 

 

Bibliografie generală: 
 
Dimitriu, R. (2006) The Cultural Turn in Translation Studies. Iaşi: Institutul European. 

Findlay, Sh. M. (1998), Language and Communication. A Cross- Cultural Encyclopedia, ABC 
Clio, Santa Barbara, Oxford http://www.scribd.com/doc/14833184/Language-and-
Communication-a-CrossCultural-Encyclopedia 
Hofstede, Geert and Hofstede, Gert, Jan, 2008. Cultures and Organizations, Software of the 
Mind, intercultural Cooperation and Its importance for Survival. (revised and expanded 2nd 
edition): McGraw-Hill, ISBN 0-07-143959-5; http://www.geert-hofstede.com/index.shtml  

http://www.scribd.com/doc/14833184/Language-and-Communication-a-CrossCultural-Encyclopedia
http://www.scribd.com/doc/14833184/Language-and-Communication-a-CrossCultural-Encyclopedia
http://www.geert-hofstede.com/index.shtml


 
Oprea, I. (2008) Comunicare culturală şi comunicare lingvistică în spaţiul european. Iaşi: 
Institutul European. 
Spencer-Oatey, Helen (ed.) (2000/2002) Culturally Speaking. Managing Rapport through Talk 
across Cultures. London & New York: Continuum.  

http://www.immi.se/intercultural/ Journal of Intercultural Communication.  
Cooker Charlie and O’Mara Michael, 2006. Lost in translation, Bks Ltd.  
MERMET, G. (2006): Francoscopie 2007, Larousse. 
Quesada Marco, Sebastián :  Curso de cultura y civilización española, Sociedad General 
Española De Librería, S.A., 1998 
Ramírez Luengo; José Luis: Breve historia del español de América, Arco Libros, S.L., 2007 
 

Bibliografie recomandată  (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplină): 

Ardelean, Carmen (2008). Topics of British and American Culture and Civilisation. Editura 
Conspress Bucureşti  
Baxter, Leslie A., Voicing Relationships: A Dialogical Perspective, Sage, Thousand Oaks, CA, 
2011. 

Nicolau, Felix. Take the Floor. Professional Communication Theoretically Contextualized, 
Editura Tritonic, Bucureşti, 2014. 

 

  
 

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 70% 
Susținerea lucrărilor practice de laborator  

Susținerea finală a proiectelor 10% 
Testarea periodică prin lucrări de control  
Testarea continuă pe parcursul semestrului 10% 
Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  10% 
Participarea la orele de curs și aplicații  
Alte activități (de precizat care)…………………………….….  
Descrieți modalitatea practică de evaluare finală  

 

Numărul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completează după caz) 

Studiul notițelor de curs 4  Pregătirea pentru examinarea finală 2 
Studiul suporturilor de curs - manuale, cărți 
etc. 

2  Participarea la consultații 4 

Studiul bibliografiei minimale recomandate 2  Documentarea în teren  
Activitățile specifice de pregătire pentru 
seminar,  proiect, laborator etc. 

4  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 4  Documentarea prin rețeaua internet 2 
Pregătirea pentru lucrări de verificare 2  Alte activități ………………….….  
Pregătirea pentru prezentări orale 2  ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  28 
 

Semnături: 

http://www.immi.se/intercultural/


 

Data completării: 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si 
prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / 
lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 
prenumele) 

02.10.2019 Prof. univ. dr. abil. Felix Nicolau 

 

................................ 
............................... 

 
 
 

Director de Departament 

Conf. univ. dr. Raluca-Mihaela 

GHENȚULESCU 

 

 

Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrări; P - ore de practică; E - examen; CO - colocviu; V 

– verificare. 

 

 
 


