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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR                                                                   ‒  

 

OBIECTIVE*  O-1: Asimilarea conceptelor fundamentale ale retoricii; 
O-2: Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de a identifica expresii, argumente, tehnici, strategii eficiente pentru 
construcţia discursului oratoric; 
O-3: Dezvoltarea capacităţilor de a susţine un punct de vedere şi de a-l exprima adecvat într-o construcţie 
discursivă; 
O-4; Formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice: cum să construim un discurs care să placă, cum să-l 
adaptăm la cerinţele publicului, cum să utilizăm adecvat ornamentele retorice, cum să păstrăm echilibrul 
optim între dimensiunea argumentativă şi dimensiunea expresivă a unui discurs oratoric; 

COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 

PROFESIONALE** 
Cunoştinţe : definirea şi analiza conceptelor de bază şi a direcţiilor de cercetare în domeniu : discurs oratoric, 
expresivitate, convingere, persuasiune, argument, tehnică de argumentare, stil discursiv, ideea de ordine în 
construcţia unui discurs oratoric, analiza diferitelor tipuri de ordine discursivă, figuri retorice, explicaţia 
mecanismului de acţiune a limbajului figurat.  
Abilităţi : formarea abilităţilor de a utiliza corect în practica discursivă noţiunile specifice domeniului retoricii, 
dezvoltarea capacităţii de a distinge componentele structurale cele mai adecvate discursului oratoric în 
funcţie de contextul discursiv, dezvoltarea capacităţii de a deosebi formele eronate de cele corecte discursul 
oratoric, dezvoltarea capacităţilor de a construi un discurs pe o temă dată. 

COMPETENȚE 

TRANSVERSALE 
CT1 : Identificarea de soluţii adecvate şi productive pentru rezolvarea situaţiilor inedite în care se poate afla 
oratorul : argumente puternice şi persuasive în condiţiile unui auditoriu necunoscut, construcţii discursive 
strălucite în situaţia unui auditoriu eterogen, tehnici de argumentare adecvate în funcţie de reacţia 
auditoriului, reacţii adecvate şi improvizaţii de efect în faţa unui auditoriu ostil; 
CT2 : Organizarea lucrului în echipă pentru construcţia unui discurs oratoric : identificarea corectă a 
participanţilor, identificarea temei supusă expunerii în faţa auditoriului, stabilirea adecvată a sarcinilor pentru 
fiecare membru al echipei, integrarea în atmosfera psihologică determinată de susţinerea unui discurs; 

CONTINUTUL 

CURSULUI 
T-1 : Avatarurile retoricii în timp : între măreţie şi decadenţă; 
T-2 : Contururile problematice ale retoricii; 
T-3 : Funcţiile retoricii; 
T-4 : Cum identificăm argumentele adecvate unei teme; 
T-5 : Argumentele şi genurile oratorice; 
T-6 : Ordinea probatorie a ideilor unui discurs; 
T-7 : Ordinea structurală a discursului oratoric; 
T-8 : Ordinea afectivă a discursului oratoric; 
T-9 : Exordiu, naraţiune, dovedire, respingere, peroraţie; 
T-10 : Stil şi expresivitate discursivă; 
T-11 : Figurile retorice şi explicaţia impactului lor asupra receptorului. 



 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Aristotel, Retorica, Editura Iri, Bucureşti, 2004 
Aristotel, Topica; Respingerile sofistice, în: Organon, II, Editura Iri, Buc., 1998 
Cicero, Despre orator, în: Opere alese, II, Editura Univers, Bucureşti, 1973 
Quintilian, Arta oratorică, I,II,III, Editura Minerva, Bucureşti, 1974 
Perelman Chaïm, Lucie-Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, Editions de 
     l’Université de Bruxelles, 2008 
Săvulescu, Silvia, Retorică şi teoria argumentării, Editura SNSPA, Buc., 2001 
Sălăvăstru, Constantin, Raţionalitate şi discurs, EDP, Bucureşti, 1996 
Sălăvăstru, Constantin, Teoria şi practica argumentării, Editura Polirom, Iaşi, 2003 
Sălăvăstru, Constantin, Mic tratat de oratorie, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, 2006;2010 
 

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

T-1 :  Scopurile retoricii. De la performanţa discursivă la analiza specializată a unei secvenţe discursive date.  
T-2 :  Genurile oratorice. Note definitorii ale genurilor identificate de Aristotel. Exemple. 
T-3 :  Genul judiciar. Aplicaţii 
T-4 :  Genul deliberativ. Aplicaţii 
T-5 :  Genul demonstrativ (epidictic). Aplicaţii 
T-6 :  Analiza unui discurs prin raportare la tripticul aristotelic ethos-pathos-logos. Aplicaţii. 
T-7 :  Arhitectura argumentativă a unui discurs. Criterii de alegere şi de ordonare a argumentelor. Exemple. 
T-8:   Argumente bazate pe fapte. Aplicaţii. 
T-9 :  Argumente bazate pe autoritate. Aplicaţii. 
T-10: Argumente bazate pe analogie. Aplicaţii. 
T-11: Patologia discursului: necesitatea de a studia erorile care pot interveni în argumentare. Exemple. 
T-12: Sofisme induse de gândire: sofisme de argument, de tehnică argumentativă şi de condiţii. Aplicaţii. 
T-13: Sofisme determinate de limbaj: sofisme de argument, de tehnică argumentativă şi de condiţii. Aplicaţii. 
T-14 : Figurile retorice şi efectele lor asupra receptorului. Raportul ideal dintre dimensiunea argumentativă şi  
          cea expresivă a unui discurs. Aplicaţii  

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Lucas, Stephen. Arta de a vorbi în public, Polirom, Iaşi, 2014 
Perelman Chaïm, Lucie-Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, Editions de 
     l’Université de Bruxelles, 2008 
Sălăvăstru Constantin, Mic tratat de oratorie, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, Iaşi, 2006;2010 
 

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 capacitatea de a aplica noţiunile dobândite; realizarea de aplicaţii 
practice la anumite teme care se pretează (seminar); 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

50% textul scris; 
40% aplicaţii practice; 
10% 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                            lect.univ.dr. Ioana Grancea 
 
                Data avizării în departament, 
                   25 septembrie 2016 
                             Director de departament, 
                                                                                  conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 
 


