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Statutul disciplinei 

Disciplină opţională 

 

Titular disciplină 

Conf. univ. dr. Carmen Olguța Brezuleanu 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

Cursul îşi propune dezvoltarea şi însuşirea cadrului conceptual al problematicii informarii, 

documentarii,comunicării umane şi a învăţării, implicit formarea  competenţelor de a comunica 

eficient în diferite situaţii de viaţă; Însuşirea unor tehnici creative de comunicare; dezvoltării 

capacităţii empatice între studenţi şi cadrele didactice. 

  În cadrul lucrărilor practice se urmăreşte formarea de abilități privind: utilizarea  corectă 

şi productivă a metodelor de comunicare, informare  şi documentare; cultivarea unor atitudini 

pozitive faţă de învăţare. 

 

 

 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

 Tehnici moderne de informare: tehnici de fişare a unei cărţi de specialitate; tehnici de 

informare cu ajutorul calculatorului; tehnica citirii critice a unui articol ştiinţific; recenzia de 

carte.  

Definirea și particularitățile procesului de comunicare: comunicarea- definirea termenului; 

particularitățile procesului de comunicare; elementele structurale ale procesului de comunicare 

Tehnici de comunicare- comunicarea scrisă: caracteristici; forme ale comunicării scrise; 

curriculum vitae, definiţie, caracteristici, reguli de redactare ale unui CV, scrisoarea de 

intenţie/motivaţie.   

 

 Elementele ale unui training de învățare eficientă: etape ,  regulile generale, condițiile 

optime şi strategii de învățare, tulburări ale procesului de învățare. 

Comunicarea intemediată de calculator: noţiuni generale; funcţiile clienţilor de e-mail; 

semnătura de e-mail; yahoo messenger;  forumul de discuţii. 

 

Tehnici de comunicare ştiinţifică: recenzia de carte; realizarea şi prezentarea unei lucrări la o 

manifestare ştiintifică; proiectul de cercetare. 

 



 

Lucrări practice 

Cum să mă cunosc şi să comunic mai bine 

Ghid de pregătire pentru examen 

Tehnica documentării 

 Tehnica întocmirii referatelor 

Analiza structurării timpului de comunicare 

Forma de redactare și editare a proiectului 

Tehnica întocmirii unui CV 
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare orală 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, , 

colocviu. 
40% 

 

 

Persoana de contact 

Conf. univ. dr. Carmen Olguța Brezuleanu 

Facultatea de Zootehnie - USAMV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 

telefon: 0040 232 407514, fax: 0040 232 267504  

E-mail: olgutabrez@yahoo.comMotăți de evaluare Procent din nota finală 


