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FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre Program
1.1. Instituția de învățământ superior

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD

1.2. Facultatea

de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecția Mediului

1.3. Departamentul

Departamentul de Știinţe Tehnice şi ale Naturii

1.4. Domeniul de studii

Inginerie şi Management în Agricultură şi Dezvoltare Rurală

1.5. Anul universitar

2021-2022

1.6. Ciclul de studii

Master

1.7. Specializarea / Programul de studii

Inginerie și Management în Agribusiness

1.8. Forma de învățământ

Învăţământ cu frecvenţă (IF)

2. Date despre Disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

DmHA3O02 Tehnici de comunicare şi etică în agribusiness

2.2. Titular Plan învățământ

doctor ing. Ţigan Eugenia

2.3. Asistent

doctor ing. Ţigan Eugenia

2.4. Anul de studiu

2

2.5. Semestrul

1

2.6. Tipul de evaluare

ES

2.7. Regimul disciplinei

Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână

4

3.2. Ore de curs pe săptămână

2

3.3. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe săptămână

2

3.4. Total ore din planul de învăţământ

56

3.5. Ore de curs pe semestru

28

3.6. Ore de seminar/ laborator/ proiect pe semestru

28
Distribuţia fondului de timp [Ore]

3.4.1. Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
https://core.uav.ro/raport-fise-discipline.php?id=a6e6d302aeaa70ee6e4fcbd5
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3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de
specialitate şi pe teren

19

3.4.3. Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri

14

3.4.4. Tutoriat

9

3.4.5. Examinări

7

3.4.6. Alte activități ...

7

3.7. Total ore studiu individual

56

3.8. Total ore pe semestru

112

3.9. Numărul de credite

8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. Precondiţii de curriculum

Management, Managemantul Resurselor Umane

4.2. Precondiţii de competenţe

Cunoaşterea şi înţelegerea modalitatilor de comportament la nivel managerial

5. Condiţii necesare (acolo unde este cazul)
5.1. Condiţii de
desfăşurare a cursului

Masteranzii se vor prezenta la cursuri cu telefoanele mobile inchise, respectiv convorbirile
telefonice nu se efecueaza în timpul cursului.Exceptie siutatii de urgenta.

5.2. Condiţii de
desfășurare a
seminarului

Se vor respecta regulile de comportament managerial asumat

5.3. Condiţii de
desfășurare a
laboratorului
5.4. Condiţii de
desfășurare a
proiectului
6. Competenţele specifice acumulate (acolo unde este cazul)

6.1.
Competenţe
profesionale

1. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice comunicarii respectiv
comunicarii manageriale și etice.
2. Descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice comunicarii manageriale, precum şi
înţelegerea importanţei practicării tehnicilor de comunicare manageriala, negociere, si importanta
eticii in comunicare si a comunicarii nonverbale.

6.2.
Competenţe
transversale

Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă
calificată

7. Obiectivele disciplinei (acolo unde este cazul)

7.1.
Obiectivul
general al
disciplinei

Cursul de Tehnici de Comunicare și Etica în Agribusiness are ca scop familiarizarea masteranzilor cu
noile tendinte în domeniul comunicarii cât si o scurtă incursiune în istoricul tehnicilor și modalitatilor
de comunicare la nivel managerial.
Constientizarea în acelasi timp a tuturor elementelor de metacomunicare cat si cunoasterea
modalitatilor de pregatire și sustinere a unor prelegeri publice, pregătirea negocierilor, etc., costitue
elemente de bază în formarea viitorilor specialiști.

7.2.
https://core.uav.ro/raport-fise-discipline.php?id=a6e6d302aeaa70ee6e4fcbd5
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Cunoasterea și utilizarea adecvată a notiunilor specifice comunicării, familiarizarea cu notiunile
tehnicilor de comunicare.
Inţelegerea comportamentului de comunicare cât şi aplicarea conceptelor teoretice învaţate, în
activitatea de zi cu zi, dobândind astfel competente în acest domeniu.
Comunicare

8. Conţinuturi (acolo unde este cazul)
8.1 Conţinut Curs

Metode de predare

Observaţii

1. Comunicarea managerială a organizaţiei 1.1 Calitatea
comunicării. Elementele procesului de comunicare 1.2 Zone
de interes pentru oamenii de afaceri 1.3 Comunicarea într-o
organizaţie 1.4 Aspecte specifice şi reţele de comunicare
.Informaţie şi comunicare 2.1 Tipologia informaţiei în afaceri
2.2 Modalităţi de comunicare la nivelul firmelor 2.3 Funcţia
decizională a informaţiei 3. Comunicarea în procesul de
negociere 3.1 Construcţia argumentării 3.2 Comunicarea in
grupurile de munca. Conceptul de grup de muncă 3.3
Specificitatea procesului de negociere în cercurile de afaceri
3.4 Relaţia cu mass-media 4. Limbajul ca modalităte de
comunicare 4.1 Gândire, limbaj şi personali tate 4.2 Funcţiile
limbajului 4.3 Limbaj şi personalitate 4.4 Tipuri de limbaje 5.
Comunicarea in grupurile de munca 5.1 Tipuri de grupruri de
munca 5.2 Tipologia comunicarii in grupurile de munca 5.3
Corelatia dintre comunicarea manageriala si receptor 5.4
Stiluri de comunicare manageriala si stiluri de conducere
manageriala 5.5. Corelatia stil de comunicare – stil managerial
6. Comunicarea in negociere 6.1 Principii de baza ale
negocierii 6.2 Tipuri fundamentale de negociere 6.3 Tactici si
tehnici de negociere 6.4 Comunicarea empatica 6.5
Comunicarea sinergica 7. Metacomunicarea 7.1 Limbajul
corpului 7.2 Limbajul spatiului 7.3Limbajul culorilor 7.4
Limbajul timpului

Prelegeri, explicatii

Exemplificari

8.2 Bibliografie Curs
1. Note de curs, Eugenia Tigan, 2019, Platforma SMUS UAV
2. Graur Evelina, Tehnici de comunicare, Editura Mediamira Cluj-Napoca, 2001
3. Grant Wendy, Rezolvarea conflictelor, Ed. Teora, Bucuresti, 1997
4. Prutianu Stefan, Manual de comunicare si negociere în afaceri. Comunicarea, Polirom
5. Dospinescu, Vasile, Semne si cunoastere în discursul didactic, Editura Junimea, Iasi, 1998
6. Vlasceanu Mihaela, Organizatii si comportament organizational,Ed.Polirom, 2003
8.3 Conţinut Seminar

Metode de predare

Observaţii

Diferenţe de cultură managerială 1.1. Etica în cultura
managerială 1.2 Cum să-i ascultăm pe alţii 1.3 Îmbunătăţirea
comunicării manageriale 1.4 Prefecţionarea abilităţii de a
vorbi şi asculta 1.5 Ascultarea activă 1.6 Ascultarea non –
verbală a mesajelor în afaceri 2.Credibilitate şi nivele ale
comunicarii 2.1 Personalitatea omului de afaceri: de la
asumarea propriilor afirmaţii la rezistenta împotriva
manipulărilor 2.2 Imaginea despre sine în comunicare 2.3
Nivelele prin care trece comunicarea 3. . Comunicarea în grup
3.1. Comunicarea în grup 3.2. Sedintele de brainstorming 3.3
Spiritul de echipă 4. Principalii factori defavorizanţi ai calităţii
comunicării 4.1. Principalii factori defavorizanţi ai calităţii
comunicării 4.2 Consecinţe. Conflictul. Tipuri de conflicte 5.
Corelaţia stil de comunicare- stil managerial 5.1 Stiluri de
comunicare managerială 5.2 Corelaţia stil de conducere – stil
de comunicare 5.3 Tipuri speciale de comunicare în cadrul
grupului de muncă 5.4 Reguli de desfăşurare a unei şedinţe 6.
Principii de bază ale negocierii 6.1 Tactici de negociere:

Explicaţia,
descrierea prin
folosire de mijloace
multimedia

Exemplificari
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tactica da..dar, tactica 6.2 Tactica falsei oferte 6.3 Tactica
stresării şi tracasării 6.4 Tactica mituirii 6.5 Tactica presiunii
timpului 6.6 Tactica alternării negociatorilor
8.4 Bibliografie Seminar
1. Note de curs, Eugenia Tigan , 2019 Platforma SMUS UAV
2. Graur Evelina, Tehnici de comunicare, Editura Mediamira Cluj-Napoca, 2001
3. Grant Wendy, Rezolvarea conflictelor, Ed. Teora, Bucuresti, 1997
4. Prutianu Stefan, Manual de comunicare si negociere în afaceri. Comunicarea, Polirom
5. Dospinescu, Vasile, Semne si cunoastere în discursul didactic, Editura Junimea, Iasi, 1998
6. Vlasceanu Mihaela, Organizatii si comportament organizational,Ed.Polirom, 2003
8.5 Conţinut Laborator

Metode de predare

Observaţii

Metode de predare

Observaţii

8.6 Bibliografie Laborator
8.7 Conţinut Proiect
8.8 Bibliografie Proiect
9. Coroborarea/validarea conţinuturilor disciplinei (acolo unde este cazul)
Managerul în agribusiness este necesar să aibă cunoştinţe şi abilităţi referitoare la analiza modalitatilor de comunicare
manageraială, a tipurilor de negociere, a tacticilor de negociere, a metacomunicării, ca parte a comportamentului
managerial de înalt nivel

10. Evaluare (acolo unde este cazul)
Tip
activitate

Criterii de evaluare

Metode de
evaluare

Pondere
din nota
finală

10.1.
Curs

Însuşirea noţiunilor teoretice referitoare la: 1. Tipurile si formele de
comunicare in negociere 2. Importanta si semnificația
metacomunicarii

EXAMEN

70%

10.2.
Seminar

Însuşirea metodelor şi tehnicilor de: 1. stiluri de comunicare 2. stiluri
de conducere 3. corelarea dintre tipurile de comunicare manageriala si
tipurile de conducere managerială

Verificare
deprinderi

30%

10.3.
Laborator
10.4.
Proiect
10.5 Standard minim de performanţă
• Cunoaşterea în linii mari a informaţiilor legate de modalitatile de comunicare la nivel managerial
• Frecventarea orelor de seminarii

Titular
Asistent
DIRECTOR DEPARTAMENT DECAN
doctor ing. Ţigan Eugenia doctor ing. Ţigan Eugenia Conf.dr.ing. Lungu Monica
Conf.univ.dr.ing. Virgiliu Gheorghe Călin CIUTINA
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