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Ştiinţe ale limbajului şi ale comunicării (curs)

expuneri ex cathedra, dar şi exploatarea metodelor interactive
Abordarea pluridisciplinară a comunicării ca proces cognitiv, unde limbajul natural are
un rol deosebit de important
Pregătire fundamentală
Anul I, un semestru, săptămînal plus două ore săptămînal de seminar
Titularul cursului : conf. dr. Dan Stoica
Responsabil seminarii: dr. Daniela Gîfu
Evaluare : examen scris la sfîrşitul semestrului. La notare va fi luată în consideraţie, în
proporţie de 50%, activitatea studenţilor în şedinţele de seminar
Obiective: transmiterea de cunoştinţe teoretice şi practice privind comunicarea cu
ajutorul sistemelor de semnificaţie (de orice natură, dar cu privilegierea
problematicilor limbajului natural) şi rolul acestora în procesul de cunoaştere.
Programa analitică
A. Concepte fundamentale ale ştiinţei semnelor şi a semnificaţiei
 Clasificarea semnelor
 Semiologia ca ştiinţă a comunicării. Semiotica, teorie a tuturor sistemelor de
semnificaţie (o translingvistică ?)
 Verbal şi non-verbal în structurarea mesajelor : studierea “realităţii concrete a
limbajului…” (cf. Mihail Bahtin)
 Semiologia/semiotica : orientări ştiinţifice într-“o teorie a semnificaţiei care
urmăreşte să expliciteze condiţiile de percepere şi de producere a sensului”
B. Comunicarea ca ştiinţă. Definiţie. Metode. Cîmpul social al comunicării.
Elaborarea ştiinţei comunicării : repere istorice (precursori, fondatori). Situaţia actuală
a cercetării în ştiinţa comunicării
 Sincretismul metodologic al ştiinţei comunicării : convergenţa ciberneticii,
antropologiei, psihologiei, sociologiei, semioticii, structuralismului etc. într-un
demers pluridisciplinar
 Interacţionismul
 Procesul de comunicare : individul şi alteritatea în actul de comunicare,
comunicarea interindividuală, comunicarea în grup, comunicarea de masă
 Canale şi tehnici de comunicare. Coduri lingvistice şi nelingvistice în
construirea, transmiterea şi decodarea mesajelor
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 Modele comunicaţionale : modele fundamentale, modele de influenţă, modele
de efect pe termen lung
 ipostază a interacţiunii sociale : conversaţia . Delimitări şi definiţii în cadrul
paradigmei “perechi de adiacenţă”. Exteriorul sistemului : participanţii.
Interiorul sistemului : structuri, strategii, tactici conversaţionale
 Concluzii : comunicarea ca “proces în care ceva funcţionează ca semn şi în
cursul căruia producem şi interpretăm semne” (cf. Morris). Înţelesuri ale
termenului comunicare.
 Reprezentare şi metareprezentare, fundamentul psiho-social al comunicării
Bibliografie selectiva (orientativă – conţine lucrările menţionate în curs). Lucrările
marcate cu un asterisc intră in bibliografia minimală)
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