FIŞA DISCIPLINEI
2019-2020
1.Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

1.2 Facultatea/Departamentul

FACULTATEA DE Jurnalism si Stiintele Comunicarii

1.3 Catedra

Departamentul de Antropologie culturala si Comunicare

1.4 Domeniul de studii

Stiinte ale comunicarii

1.5 Ciclul de studii

Doctorat
Masterat –Teorii și metode de cercetare în științele comunicării

1.6 Programul de studii/Calificarea

Comunicare

2.Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei

Comunicare organizațională: modele de cercetare

2.2 Titularul activităţilor de curs

Prof.univ.dr. Camelia Cmeciu

2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu

1

Prof.univ.dr. Camelia Cmeciu

2.5 Semestrul

I

2.6 Tipul de evaluare

Ex

2.7 Regimul disciplinei Obligatorie

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

3

din care: 3.2 curs

3

3.3 seminar/laborator

0

3.4 Total ore din planul de
învăţământ

36

din care: 3.5 curs

26

3.6 seminar/laborator

0

Distribuţia fondului de timp

Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

50

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

50

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

60

Tutoriat

0

Examinări

4

Alte activităţi ..................................................

0

3.7 Total ore studiu individual

164

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7)

200

3.10 Numărul de credite

8

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

Metode de cercetare în științele comunicării, Relații publice

4.2 de competenţe

Abilități de analiză critică

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

Sala cu videoproiector

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sala cu videoproiector

6.Competenţe specifice acumulate
Competenţe profesionale

-

definirea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în

-

Competenţe transversale

analiza comunicării organizaționale;
explicarea conceptuală a situațiilor de comunicare în diferite organizații
utilizarea unor metode de cercetare pentru definirea principalelor
modalități de comunicare organizațională
identificarea şi utilizarea unor tehnici şi indicatori relevanţi pentru
monitorizarea şi evaluarea textelor și discursurilor organizaționale.
evaluarea critică prin argumente teoretice și practice a modurilor de
comunicare organizațională;
aplicarea critică a unor grile de analiză pentru diferite texte și discursuri
organizaționale

-

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

7.2 Obiectivele specifice

Disciplina Comunicare organizațională: perspective și paradigme ale cercetării
are ca obiectiv general formarea unor competențe în analiza critică a
diferitelor modalități de comunicare organizațională.




operarea corectă cu noile concepte (organizație, funcționalism,
interpretivism etc.);
cunoaşterea elementelor diferitelor perspective din comunicarea
organizațională;
cunoaşterea categorii specific unei perspective utilizate în analiza textelor
& discursurilor organizaționale.

8.Conţinuturi
8.1 Curs
 Organizații – perspectivă diacronică
 Organizații – abordare metaforică (G. Morgan)
 Analiză critică – abordarea metaforică a organizațiilor
 Construcții metaforice noi
 Noțiunea de multidirecționalitate

Metode de predare

Observaţii

Prelegere; materiale audio, video

4 ore

 Comunicarea organizațională – definiții
 Comunicarea organizațională – perspective –
 Analiză comparativă – perspective – funcționalistă,
interpretivistă, critică, postmodernă, feministă
Analiza unor situații organizaționale (schimbarea managerilor
intr-o organizație) – folosind variabilele perspectivelor
comunicării organizaționale (Mumby)

Prelegere; materiale audio, video

4 ore

 Funcționalism
 Website-ul organizațional partea I – analiză funcționalistă
Realizarea unui chestionar pentru analiza funcționalistă a
unui website organizațional (dimensiunea spațială &
temporală)

Prelegere; materiale audio

4 ore

 Interpretivism
 Analiză comparativă – funcționalism vs interpretivism

Prelegere; materiale audio

4 ore

 Abordări interpretiviste –
 CCO – Communicative Constitution of Organizations
 Modelul fluxului de mesaje
Analiza, dintr-o perspectivă interpretativistă, a fluxurilor de
comunicare dintr-o organizație

Prelegere; materiale audio

6 ore

Analiza unor texte organizaționale pornind de la abordarea
metaforică a organizațiilor (Gareth – de la mașini la sisteme
de schimburi și fluxuri)

 Abordări interpretiviste –
 Abordarea Școlii de la Montreal
Analiza unei organizații folosind dinamica celor 4 transpuneri
(Școala de la Montreal)

Prelegere; materiale audio

4 ore

 Perspectiva critică
 Aspecte generale
 Interesul pentru cercetare
 Conceptul de putere – 3 perspective
Reprezentarea puterii în diferite situații conflictuale din
organizații – de ex, conflictul de la Disneyland (rolul
metaforelor in conflict)

Prelegere; materiale audio

4 ore

 Perspectiva critică
 Ideologie – definiții & aspecte generale
 Ideologie – abordarea integrată socio-cognitivă
 Model integrat al legitimării organizaționale
Analiza strategiilor de legitimare în companii multinaționale
(modelul lui van Leeuwen + Vaara & Tienari)

Prelegere; materiale audio

6 ore

Campanii organizaționale – analiză critică de discurs (analiză
textuală, de proces și socială – modelul lui Fairclough)
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9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului


10.Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Frecvenţă, parcurgerea

10.2 Metode de evaluare
Elaborarea unui portofoliu

10.3 Pondere din nota finală
70%

10.5 Seminar/laborator

bibliografiei, cunoaşterea
informaţiei predate la curs

(analiza unor texte
organizaționale folosind o
perspectivă prezentată la curs)

- Frecvenţă, elaborarea unor
referate, teme de casă, teste,
participarea la dezbateri la
seminar

Evaluare continuă; prezentarea
critică a unui articol științific
Prezențele la seminar se vor
(dintr-o revistă indexată ISI)
realiza prin teme și prezentarea
critică a articolului,
30%

10.6 Standard minim de performanţă
NOTĂ! Pentru examinările și reexaminările din anul universitar curent, în sesiunea de restanță se păstrează condițiile de
bibliografie și examinare precizate de fișa disciplinei. Pentru reexaminările din anii următori, se aplică bibliografia și condițiile de
examinare precizate în fișa disciplinei din anul în care se dă examenul.
Data completării
1.10.2019

Data avizării în department
.........................

Semnătura titularului de seminar
Prof.univ.dr. Camelia Cmeciu

Semnătura titularului de curs
Prof.univ.dr. Camelia Cmeciu

Semnătura şefului departament
Prof.univ.dr. Raluca Radu
.........................

