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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Comunicare în condiţii de conflict și criză, anul universitar 2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea de Științe ale educației, Științe sociale și Psihologie 
1.3 Departamentul De Psihologie, Științe ale comunicării și Asistență socială 
1.4 Domeniul de studii Științe ale comunicării 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / calificarea Comunicare organizațională 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei  Comunicare în condiţii de conflict și criză 
2.2 Titularul activităţilor de curs  Lect. Univ. Dr. BICHIR Florian  
2.3 Titularul activităţilor de seminar / laborator Lect. Univ. Dr. BICHIR Florian 
2.4 Anul de studii I 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs 1 3.3 Seminar 1 
3.4 Total ore din planul de înv. 28 3.5 din care curs 14 3.6 Seminar 14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 30 
Tutorat 30 
Examinări 10 
Alte activităţi ..... 17 
3.7 Total ore studiu individual 147 
3.8 Total ore pe semestru 175 
3.9 Număr de credite 7 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Noțiuni de criza în comunicare. Cum gestionăm o criză în comunicare. 
Istoria crizelor de comunicare. Soluții. 

4.2 De competenţe Noțiuni operare PC (dobândite în facultate) 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Dotarea sălii de curs cu videoproiector. 
 

5.2 De desfăşurare a laboratorului 
Dotarea laboratorului cu computere și echipamente specifice, conexiune la 
Internet 
 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C1. Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor 
comunicării. 
C2. Operarea cu concepte fundamentale și de specialitate în domeniul managementului comunicării în 
organizații. 
C3. Utilizarea tehnologiilor avansate de informare şi comunicare. 
C4. Managementul comunicării în diferite contexte profesionale.  
C5. Operarea cu concepte fundamentale și de specialitate în domeniul comunicării și dezvoltării organizaționale. 
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CT1. Aplicarea normelor şi valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea independentă sau 
în grup a unor sarcini / obiective complexe de la locul de muncă. 
CT2 Planificarea şi organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau al unei organizaţii, în condiţii de 
conştientizare a responsabilităţii pentru rezultatele profesionale. 

 
7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Crearea si dezvoltarea abilitatilor de comunicare în momentul apariței unei crize în 
comunicare. Strategii de iesire din impasul comunicațional . 

7.2 Obiectivele specifice 

- dezvoltarea unui spirit critic și analitic pentru a putea depăși crizele de comunicare. 
Metode de a supraviețui unei crize de comunicare. Soluții de urgență și pe termen lung 
pentru evitarea crizelor de comunicare.  
- eleborarea de tactici care să preîntâmpine crizele de comunicare. 
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8. Conţinuturi 
 

8.1. Curs  Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 Identitatea organizației  4 

  

2 Comunicarea şi identitatea organizației 2 
3 Definirea crizelor 2 

4 Criza ca oportunitate 2 

5 Trăsăturile crizelor 2 
6 Tipuri de crize 2 
7 Criza organizațională  2 
8 Criza de comunicare  2 
9 Criza mediatică 2 

10 Criza de imagine  2 
11 Probleme, riscuri, urgențe şi crize 2 
12 Detectarea semnalelor 2 
13 Prevenirea crizelor 2 

   
Bibliografie 

1. Cristina Coman - Comunicarea de criza. Tehnici si strategii, Editura Polirom, Iași, 2009                                             
2. Ion Chiciudean, George David - Managementul comunicării în situaţii de criză, SNSPA, Suport de curs, Bucureşti, 
2011                                                                                                                                                                 
3. Tudorel Niculae, Ion Gherghiţă,Diana Gherghiţă - Comunicarea organizaţională şi managementul situaţiilor de 
criză, Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006                                                           
4. Laurenţiu Şoitu - Comunicare şi acţiune, Editura Institutul European, 1997 

8.2. Aplicaţii: Seminar / Laborator / Teme de casă Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, 
a competențelor vizate, a condițiilor de promovare și notare, 
distribuirea temelor si a referatelor  

2 

  

2 Managementul identitații organizației 2 

3 Modele de abordare a etapelor unei crize 
Procesul de construire a identitații organizaționale (modele) 

2 

4 Managementul identitații organizaționale prin conceperea 
mixului de identitate al organizației 

4 

5 Imaginea organizației. notorietate şi reputație 2 

6 Managementul imaginii organizației 2 

7 Precriza 2 
8 Pregatirea pentru criza 2 

9 Riscul: abordare globală  2 

10 Definiții ale riscurilor 2 
11 Clasificări ale riscurilor 2 

12 Planul de management al situațiilor de risc (Kerry Yucker si 
Bill Trumpfheller) 

2 

13 
Planificarea managementului riscurilor (Michael Regester si 
Judy Larkin) 
 

2 

 
 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

• Identificarea nevoii de formare profesionala si realizarea unui plan de dezvoltare în acest sens, prin utilizarea 
eficienta a surselor si resurselor de comunicare si formare profesionala (internet, baze de date, cursuri on-line, 
biblioteci, etc). 

• Operare calculator (nivel mediu și avansat). 
Cunoașterea și utilizarea principalelor  componente și soft-uri electronice, specifice domeniului. 
 

10.  Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere  

din nota finală 
10.4 Curs    

10.5 Seminar / 
Laborator /  
 

Implicare activă 
Activitate de seminar 
Evaluări periodice 
Proiect  

Înregistrare feedback  
Evaluarea temelor 
Verificarea cunoștințelor  
Evaluarea proiectului 

10% 
20% 
10% 
10% 
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Evaluare finală – examen  
 

Probă scrisă 50% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

3,5 puncte acumulate din evaluarea activităţilor periodice şi 1,5 puncte la evaluarea finală; 
 Nota 5 la testul de verificare şi rezolvarea în proporţie de 50% a cerinţelor de la laborator. 
Înţelegerea principalelor concepte vehiculate în crizele de comunicarea. 
 Identificarea unor exemple simple pentru criza și riscul în comunicare. 
Onestitate academică. 

 
 
Data completării   Titular de curs,    Titular de seminar / laborator, 
30 septembrie 2017  Lect.univ.dr. BICHIR Florian   Lect.univ.dr. BICHIR Florian 
 
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,  Director de departament,   Director de departament, 
___septembrie 2017     (prestator)   (beneficiar), 
         Director de departament  - 
             Conf.univ.dr. Manuela CIUCUREL 
     
 


