FIŞA DISCIPLINEI641
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea642 / Departamentul643
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii (denumire/cod644)
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Universitatea POLITEHNICA din Timisoara
Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului/Chimie Aplicata, Ingineria
Compusilor Organici si Naturali
▬
Inginerie chimică/ DL-50
Inginerie chimică
Ingineria Substantelor Anorganice si Protectia Mediului/10

COMUNICARE

2.2 Titularul activităţilor de curs
Asist. Dr. Ing. Cosmin Baiaş
Asist.dr. Adina PALEA
2.3 Titularul activităţilor aplicative645
2.4 Anul de studiu646
IV
2.5 Semestrul
VII 2.6 Tipul de evaluare
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

D

2.7 Regimul disciplinei

Obligatorie

3.1 Număr de ore pe săptămână
1 , din care:
3.2 curs
0
3.3 seminar/laborator/ proiect/practică
3.4 Total ore din planul de învăţământ
14 , din care:
3.5 curs
0
3.6 activităţi aplicative
3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
Total ore activităţi individuale
14
3.8 Total ore pe semestru647
2
c.
Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

1
14
ore
4
8
2
14

4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a activităţilor practice
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale648
Competenţe
transversale

Capacitatea de comunicare optimă în mediul profesional; deprinderea de a lucra în echipă si de a oferi feedback constructiv;
capacitatea de redactare a documentelor necesare angajării;
abilitatea de a răspunde argumentat la întrebările uzuale ale unui interviu de angajare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Îmbogăţirea cunoştinţelor privind aspectele esenţiale ale comunicării interumane

7.2 Obiectivele specifice

Dezvoltarea şi consolidarea abilităţilor practice de comunicare scrisă şi orală relevante si necesare pentru integrarea în
structuri profesionale. Dezvoltarea abilitătilor de lucru în echipă si stimularea capacitătii de adaptare la diferite situatii
comunicationale.

641

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3).

642

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina.

643

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului.

644

Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013.
Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr).
Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ.
Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7.

645
646
647

648

Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua
competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina.

8. Conţinuturi
Număr de ore

8.1 Curs

Metode de predare

Bibliografie649
8.2 Activităţi aplicative650
Elementele componente ale comunicării si formele comunicarii
4
Comunicare în echipă si realizarea unei bune prezentării
4
Curriculum vitae si Scrisoarea de intenţie/motivaţie
4
Interviul de angajare
2
Bibliografie651
1. Green, A., Comunicarea eficientă în relatiile publice, Ed. Polirom, Iaşi, 2009.
2. Hodgson, S., Interviul de angajare, Ed. Polirom, Iaşi, 2004.
3. Pânisoară, I., Comunicarea eficientă, Ed. Polirom, Iaşi, 2004.

Număr de ore

Metode de predare
Expunere, conversaţie,
explicaţie, exemplu,
simulare, joc de rol

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei este coroborat cu feedbackul venit din piata muncii.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

S:

portofoliul didactic, proiect
teste cunostinte

10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs
10.5 Activităţi aplicative

100%

L:
P:
Pr:
10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică
stăpânirea lui)
Prezentarea unui portofoliul didactic, proiect si a unor teste cunostinte
Data completarii

Titular de curs
Asist,. Dr. Ing. Cosmin Baiaş

Titular activitati aplicative
Asist.dr. Adina PALEA

20.01.2015

Director de departament
S.l. dr.Daniel Dejica Carţiş

649

Data avizarii in Consiliul Facultatii652

Decan
S.l. dr. Mirela Cristina Pop

Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de
circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT.
650
Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele
se trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:”
şi/sau „Practică:”.
651
Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei.
652
Avizarea este precedata de discutarea punctului de vedere al board-ului de care apartine programul de studiu cu privire la fisa disciplinei.

