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FIŞA DISCIPLINEI
Comunicare multimedia, anul universitar 2017-2018

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

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Comunicare simbolică
2.2. Titularul activităţilor de curs Conf.univ.dr. Carmen Nicolescu
2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Carmen Nicolescu
2.4. Codul disciplinei UP 5 S 1 O 12 2

2.5. Anul de studiu  MCO I 2.5. Semestrul 
I

Tipul de 
evaluare   E1

2.6.Regimul disciplinei :        Obligatorie

3. Timpul total estimat
3.1 Număr de ore pe saptămână 4 3.2 din care curs 1 3.3 S / L / P 2
3.4 Total ore din planul de înv. 42 3.5 din care curs 14 3.6 S / L / P 28
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 30
Tutorat 18
Examinări 20
Alte activităţi (documentare pe Internet, pregatire examinare, pregatire prezentari orale/seminarii/laborator etc.) 20

3.7 Total ore studiu individual 158
3.8 Total ore pe semestru 200
3.9 Număr de credite 8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 De curriculum  Introducere în teoria comunicării, Informatică. Comunicare cu mijloace multimedia. 

Fundamente ale sistemului mass-media.

4.2 De competenţe Lucrul  cu diverse softuri:  office,  Adobe Foto Shop, Director, Correl,  softuri  pentru 
proiectare şi animare site-uri, Prezi etc.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a cursului Sală de curs, dotată cu laptop, videoproiector şi software adecvat (Power Point, 

Word).
5.2 De desfăşurare a laboratorului Laborator multimedia, câte doi studenţi la calculator, softuri academice.

6. Competenţe specifice vizate

Competenţe 
profesionale

• 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
Competenţe 
transversale - 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
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- CT3. Asumarea nevoii  de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră şi 

adaptare a propriilor competenţe profesionale şi manageriale la dinamica contextului social și 

economic 

7. Obiectivele disciplinei 
7.1 Obiectivul 
general al 
disciplinei

Însuşirea şi înţelegerea comunicării cu documentele multimedia.

7.2 Obiectivele 
specifice

A. Obiective cognitive
1. Înţelegerea şi utilizarea corectă a aparatului conceptual specific comunicării multimedia.
2. Iniţierea studenţilor în construirea, identificarea unor surse care conţin elemente multimedia 

şi folosirea lor în realizarea documentelor multimedia. 
3. Dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor teoretice despre comunicarea multimedia pe 

Internet. 
4. Iniţierea studenţilor în construirea şi identificarea unor surse pe Internet care conţin 

elemente multimedia şi folosirea lor în realizarea documentelor multimedia;
5. Iniţierea şi dezvoltarea la studenţi a unor abilităţi în folosirea facilităţilor Internetului pentru 

comunicarea multimedia.
B. Obiective procedurale

6. Corelarea unor cunoştinţe acumulate în cadrul altor cursuri cu  unele teorii şi instrumente de 
lucru din domeniul comunicării multimedia; 

7. Identificarea unor situații concrete de aplicare a metodelor de comunicare prin canale 
multimedia;

8. Folosirea teoriilor și tehnicilor de multimedia  pentru elaborarea unor instrumente de 
comunicare.

C. Obiective atitudinale
9. Respectarea normelor de deontologie profesională (respectarea obiectivităţii colectarea 

datelor; fidelitatea prelucrării datelor ştiinţifice);
10. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de lucru; 
11. Utilizarea unor metode şi instrumente de cercetare specifice metodelor de comunicare 

organizațională prin mijloace și canale multimedia. 

8. Conţinuturi
8.1. Curs Nr. 

ore
Metode de 

predare
Observaţii

Resurse folosite
Utilizarea multimedia. Documentul multimedia vs. 
documentul compus.

2

Prelegerea

Dialogul 
interactiv

Conversatia 
euristica

Dezbaterea

Computer

Videoproiector  
Note/Suport de curs 
electronic  

Acces la bibliografie 

Tipuri de instrumente de creaţie multimedia 2
Dimensiunile profesiei în multimedia 2
Utilizarea obiectelor multimedia (text, sunet, imagine, 
animaţie, video) 

2

Planificarea etapelor proiectului multimedia 2
Multimedia pe Internet. Sistemul World Wide Web. Navigarea 
pe Internet. 

2

Produse de PR şi publicitate în spaţiul Web 2
Limbaje specializate pentru integrarea obiectelor multimedia 
în spaţiul WWW 

2

Realizarea paginilor web. 2
Comunicarea multimedia prin poşta electronică, prin IRC şi 
grupurile de discuţii UseNet 

2

Proiectarea și realizarea unui document multimedia 2
Realizarea textului, sunetului, imaginii, animaţiei şi a 
secvenţelor video în multimedia 

2

Identificarea şi înţelegerea modului de utilizare a 
instrumentelor pentru folosirea Internetului 

2

Folosirea poştei electronice, a IRC şi grupurilor de discuţii 
UseNet în comunicarea multimedia 

2

Bibliografie
1. XXX Ghidul multimedia, Teora, 1998
2. Bîzdoacă, Nicu George, Bîzdoacă, Elvira Nicoleta, Staicu, Ovidiu, Matei, Sorin, Iniţiere în Internet, E-mail şi  

Chat, Editura Arves, 2002 
3. Brut, Mihaela, Buraga, Sorin, Prezentări multimedia pe Web, Polirom, 2004 
4. Drulă, Georgeta, Documentul multimedia, Editura Semne, Bucureşti, 2001 
5. Georgeta, Drulă, Site-uri web. Metode şi tehnici de realizare, Editura SemnE, Bucureşti, 2002 
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6. Gugoiu, Teodoru, HTML prin exemple, Teora, 2003 
7. Hariuc, Constantin, Comunicarea multimedia, pe suport electronic 
8. Homorodean, Marcel Andrei, Iosupescu, Irina, Internet şi pagini Web. Manual pentru începători şi iniţiaţi, Editura 

Niculescu, 2002 
9. Karbo, Michael B., Grafică pentru Web, Editura EGMONT, 2001 
10. Mitchel, Scott, Cum să creezi un site web folosind ceea ce ştii deja, Teora, 2008 
11. Vasilescu, Adrian, Multimedia, Editura Economică, 2002 
12. Vaughan, Tay, Multimedia. Ghid practic, Teora, 2002 

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

Metode de 
predare

Observaţii
Resurse folosite

Identificarea unui document multimedia 2
Conversația
euristică

dezbatere

lucru individual

practică

lucru în grup

Exerciții de 
folosire a 
diverselor 
softuri pentru 
folosirea 
acestor servicii 
ale Internetului 

Referatul, fișa didactică

Exemplificare

Corelare cu lectura 
individuală

Corelare cu lectura 
individuală

Stabilirea echipelor de 
lucru

Realizarea unui plan de 
cercetare științifică

Analiza instrumentelor multimedia 2
Ce este proiectul multimedia? Etape de lucru 2
Internetul si comunicarea multimedia 2
Multimedia – comunicare, publicitate. 2
Platforme multimedia și reflecția lor în piața muncii free-
lancer

2

Microsoft, IOS, Linux – sisteme de operare cu facilități de 
comunicare multimedia

2
Microsoft Media Player, GIMP 2
Adobe & Adobe Acrobat Reader 2
Power Point – funcționalități 2
Programe de animație multimedia și caracteristicile lor 2
Exemple de documente multimedia 2
Google search & Internet 2
Canale de comunicare multimedia prin posta electronică. 
Platformele de e-mail și funcționalitățile lor.

2

Bibliografie
1. XXX Ghidul multimedia, Teora, 1998
2. Bîzdoacă, Nicu George, Bîzdoacă, Elvira Nicoleta, Staicu, Ovidiu, Matei, Sorin, Iniţiere în Internet, E-mail şi  

Chat, Editura Arves, 2002 
3. Brut, Mihaela, Buraga, Sorin, Prezentări multimedia pe Web, Polirom, 2004 
4. Drulă, Georgeta, Documentul multimedia, Editura Semne, Bucureşti, 2001 
5. Vasilescu, Adrian, Multimedia, Editura Economică, 2002 
6. Vaughan, Tay, Multimedia. Ghid practic, Teora, 2002 

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

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara și din străinătate. 

Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri atât cu reprezentaţi ai 

mediului de relaţii publice şi publicitate 

Pentru  a  se  corobora  competențele  specifice  noțiunilor  teoretice  dobândite,  se  vor  organiza  periodic:  întâlniri  cu 

angajatorii,  vizite  în  firme de profil,  workshop-uri  tematice cu participanţi  din  mediul  economic,  shimburi  de bune 

practici  cu cadre didactice din alte universităţi,  participarea la consorţii  de specialitate, participarea la sesiunile de 

comunicări științifice studențești, se vor organiza focus-grupuri pe diferite teme de interes pentru viitoare job-uri etc.

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

nota finală
10.4 Curs Sumativa Prezentare tema/referat 50%

10.5 Seminar/ 
Laborator

Activitate de seminar
Evaluări periodice
Proiect 

Evaluarea temelor
Verificarea cunoștințelor 
Evaluarea proiectului

10%
20%
20%

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 seminar.

Data completării Titular de curs, Titular de seminar / laborator,
15.10. 2017 Conf. univ. dr. Carmen Nicolescu           Conf. univ. dr. Carmen Nicolescu

Data aprobării în Consiliul departamentului, Director de departament, Director de departament,
15.10. 2017                          (prestator) (beneficiar),

   Conf. univ. dr. Manuela Ciucurel             Conf. univ. dr. Manuela Ciucurel


