
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Facultatea: Filosofie şi ştiinte social- politice 
Departamentul: Ştiinte ale comunicării şi relaţii publice 
Domeniul de studii: Ştiinţe sociale şi politice/ Ştiinţe ale comunicării/ Comunicare şi relaţii publice 
  

FIŞA DISCIPLINEI 
 

DENUMIREA DISCIPLINEI Arta dezbaterii publice COD: DS 11 

Ciclul de studii (l-licența/m-master/d-doctorat) 
si anul de studiu (3) 

L3 
 

Semestrul I 
Statutul disciplinei 
(OB-obligatorie/OP-opţională/F-facultativă) OB 

NUMĂRUL ORELOR PE 

SAPTĂMÂNĂ 
TOTAL  ORE 

SEMESTRU 

TOTAL ORE 
ACTIVITATE 

INDIVIDUALA* 

NUMĂR  DE 

CREDITE 

TIPUL  DE  EVALUARE 
(P-pe parcurs, C-colocviu, E-

examen, M-mixt) 

LIMBA DE PREDARE 

C S L Pr.      

2 2 0 0 56 94 5 M română 
 

TITULARUL  

ACTIVITĂȚILOR 

DE CURS 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

Prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru Ştiinţe ale comunicării şi relaţii publice 

 

TITULARUL  

ACTIVITĂȚILOR 

DE SEMINAR/L.P. 

GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL 

Asist.univ.dr Ioana Grancea Ştiinţe ale comunicării şi relaţii publice 

 

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Practica argumentării, Retorică 
 

OBIECTIVE*  O1:  asumarea conceptelor fundamentale ale teoriei dezbaterilor publice; 
O2:  formarea abilităţilor de a identifica argumentele cele mai productive în controversele cu ceilalţi; 
O3: dezvoltarea capacităţilor de a susţine un punct de vedere şi de a respinge punctele de vedere ale 
interlocutorului; 
O4: formarea abilităţilor practice: construirea unei alternative la o argumentare, construirea unei 
contraargumentări, identificarea şi respingerea unei argumentări sofistice. 

                                         COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 

PROFESIONALE** 
Cunoştinţe: definirea şi analiza conceptelor de bază şi a direcţiilor de cercetare în domeniu : dezbatere 
publică, condiţii ale dezbaterilor publice, format de dezbatere publică, funcţii ale dezbaterilor publice, 
elemente structurale ale dezbaterilor publice, moderator, condiţii de selecţie a participanţilor, limbajul 
dezbaterilor publice, erori ale dezbaterilor publice.  
Abilităţi: formarea abilităţilor de a utiliza corect în practica discursivă noţiunile specifice domeniului 
dezbaterilor publice, dezvoltarea capacităţii de a distinge componentele structurale cele mai adecvate 
dezbaterilor publice în funcţie de contextul discursiv, dezvoltarea capacităţii de a deosebi formele eronate de 
cele corecte în argumentarea din cadrul dezbaterilor publice, dezvoltarea capacităţilor de a construi un plan 
de organizare a unor dezbateri publice. 

COMPETENȚE 

TRANSVERSALE 
CT1: identificarea de soluţii adecvate şi productive pentru rezolvarea situaţiilor inedite de dezbateri publice : 
argumente puternice şi persuasive, construcţii discursive strălucite, tehnici de argumentare adecvate, reacţii 
adecvate şi atipice; 
CT2: organizarea activităţii echipelor de dezbateri publice : identificarea corectă a participanţilor, stabilirea 
adecvată a sarcinilor pentru fiecare membru al echipei, integrarea în atmosfera psihologică a situaţiei de 
competiţie pe care o generează o dezbatere publică; 

CONTINUTUL 

CURSULUI 
1. Dezbaterile publice: identitate, condiţii, finalităţi 
2. Organizarea dezbaterilor publice  
3. Participanţii la o dezbatere publică 
4. Activitatea de moderare a unei dezbateri publice 
5. Formatul dezbaterilor publice 
6. Moţiunea în dezbaterile publice; tipuri de moţiuni 
7. Condiţii pentru ca o propoziţie să poată îndeplini funcţia de moţiune 
8. Rolul probelor în construcţia dezbaterilor publice 
9. Strategii şi tehnici de argumentare utilizate în dezbaterile publice 
10. Limbaj şi expresivitate în dezbaterile publice 
11. Gestualitatea dezbaterilor publice 
12. Erori de argumentare în dezbaterile publice 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Aristotel, Topica; Respingerile sofistice, în: Aristotel, Organon, II, Editura IRI, Bucureşti, 1998 
Lochard, Guy, Les débats publics dans les télévisions européennes, L’Harmattan, Paris, 2006 
Govier, Trudy, A practical study of argument, Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, 2010 
Sălăvăstru, Constantin. Arta dezbaterilor publice, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009 
Sălăvăstru, Constantin. Argumentation et débats publics, PUF, Paris, 2011 



CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

1.  Condiţii de eligilibilitate a participanţilor la o dezbatere publică 
2.  Responsabilităţi ale participanţilor la o dezbatere publică. Aspecte morale şi etice 
3.  Exigenţe în formularea unei moţiuni. Tipologie. Exemple de moţiuni descriptive, prescriptive, evaluative 
4.  Strategii de argumentare şi contraargumentare. Studii de caz 
5.  Identificarea şi respingerea unei argumentări sofistice 
6.  Formatul unei dezbateri publice. reguli ale fiecărui format 
7.  Formatul Lincoln Douglas. Aplicaţii (i) 
8.  Formatul Lincoln Douglas. Aplicaţii (ii) 
9.  Formatul Karl Popper. Aplicaţii. (i) 
10.  Formatul Karl Popper. Aplicaţii. (ii) 
11.  Formatul emisiune-dezbatere. Aplicaţii (i) 
12.  Formatul emisiune-dezbatere. Aplicaţii (ii) 
13.  Analiza comparativă a celor trei formate abordate. conştientizarea limitelor pe care le are fiecare. 
14.  Dezbatere finală pe tema „În ce condiţii) ne pot ajuta dezbaterile publice să ne apropiem de adevăr?”  

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Fouke, Daniel. Democratic deliberation and moral awareness. Journal of public deliberation 5(1), 2009 
Rybacki, Donald şi Karyn Rybacki. O introducere în arta argumentării. Pledarea şi respingerea argumentelor. 
Polirom, Iaşi, 2004 
Sălăvăstru, Constantin. Arta dezbaterilor publice, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
prelegerea, explicaţia, argumentarea, dezbaterea, problematizarea; valorificarea resurselor cognitive ale 
bibliografiei; aplicaţii practice. 

 

EVALUARE metodele  examen scris; evaluarea abilităţilor practice (seminar);  

forme 

test scris ce vizează identificarea înţelegerii şi aplicării cunoştinţelor; realizarea de 
aplicaţii practice – dezbateri şi analize de dezbateri menite să pună în evidenţă 
performanţa argumentativă atinsă, gradul de profunzime a documentării desfăşurate în 
prealabil;  

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

40% testul scris; 
40% aplicaţii practice; 
20% participare la activităţile didactice; 

standardele 
minime de 

performanță**** 

(a) să înţeleagă conceptele fundamentale ale problematicii disciplinei; 
(b) să poată explica aceste concepte; 
(c) să recunoască şi să utilizeze în practica discursivă cunoştinţele. 

*  obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii 
** la nivel de descriptor 
*** strategia didactică, materiale, resurse 
**** raportate la competențele formulate la obiective sau la standardele minime de performanta din grila 1l/1m după caz 
 
Data completării,                                    Titular de curs,                                                     Titular seminar,                   
20 septembrie 2016                                                prof. univ.dr. Constantin Sălăvăstru                            asist.univ.dr. Ioana Grancea 
 
                Data avizării în departament, 
                   25 septembrie 2016 
                             Director de departament, 
                                                                                  conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 


