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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Logică 
 

OBIECTIVE*  O1:  asumarea conceptelor fundamentale ale teoriei argumentării; 
O2:  formarea abilităţilor de a identifica argumentele cu cea mai mare forță probatorie în controversele cu 
ceilalţi, în funcție de context; 
O3: dezvoltarea capacităţilor de a susţine o teză şi de a respinge tezele contrare acesteia; 
O4: formarea abilităţilor practice în privința construirii unei alternative la o argumentare, în privința construirii 
unei contraargumentări, în privința identificării şi respingerii unei argumentări de tip sofistic. 

                                         COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 

PROFESIONALE** 
Cunoştinţe: definirea şi analiza conceptelor de bază şi a direcţiilor de cercetare în domeniul teoriei 
argumentării: intenționalitatea argumentării, tipologia și funcționalitatea  argumentelor, silogismul retoric și 
particularitățile sale, tehnicile de argumentare și de contraargumentare, erorile în argumentare și tipologia 
acestora.  
Abilităţi: formarea abilităţilor de a utiliza corect în practica discursivă noţiunile specifice domeniului teoriei 
argumentării, dezvoltarea capacităţii de a distinge componentele structurale cele mai adecvate ale unei 
argumentări în funcţie de contextul discursiv, dezvoltarea capacităţii de a deosebi formele eronate de cele 
corecte în argumentare, dezvoltarea capacităţilor de a identifica, de a evita și de a amenda formele 
patologice de argumentare. 

COMPETENȚE 

TRANSVERSALE 
CT1: identificarea de soluţii adecvate şi productive pentru rezolvarea situaţiilor inedite în care este necesară 
utilizarea argumentării: identificarea unor argumente cu forță probatorie ridicată și cu caracter persuasiv, 
elaborarea unor construcţii argumentative complexe, corecte și eficace, utilizarea unor tehnici de 
argumentare adecvate în contexte ce presupun gestionarea unei controverse; 
CT2: identificarea corectă a participanţilor la diferite situații de comunicare în calitatea lor de argumentatori, 
interlocutori sau opozanți; stabilirea adecvată a strategiilor de dezamorsare pe cale argumentativă a 
conflictelor de opinie, integrarea în atmosfera specifică situaţiei în care o anumită teză trebuie apărată sau 
combătută cu argumente accesibile și acceptabile pentru un anumit tip de public. 

CONTINUTUL 

CURSULUI 
1. Diacronic și sincronic în determinarea argumentării 
2. Dubla intenționalitate a argumentării 
3. Indicatorii argumentativi în practica discursivă 
4. Modelul analitic al silogismului retoric 
5. Dezvoltări ale modelului analitic al argumentării 
6. Propoziții argumentative 
7. Argumentele: tipologie și funcționalitate 
8. Tehnicile de argumentare: concept și tipologie 
9. Argumentarea prin deducție inferențială 
10. Argumentarea prin deducție silogistică 
11. Argumentarea prin tehnici inductive 
12. Evaluarea validității materiale a argumentării 
13. Evaluarea validităâii formale a argumentării 
14. Argumentare și contraargumentare 
15. Patologia argumentării: sofismele 
16. Sofismul în practica argumentativă 



17. Tendințe actuale în teoria argumentării 
 
 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Aristotel, Topica; Respingerile sofistice, în: Aristotel, Organon, II, Editura IRI, Bucureşti, 1998 
Govier, Trudy, A practical study of argument, Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, 2010 
Perelman, Chaim; Olbrechts-Tytheca, Lucie, Tratat de argumentare – Noua Retorică, Editura Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2012 
Sălăvăstru, Constantin. Teoria și practica argumentării, Editura Polirom, Iași, 2003 
Sălăvăstru, Constantin. Argumentation et débats publics, PUF, Paris, 2011 
Toulmin, Stephen, The Uses of Argument, Cambridge University Press, 2003  

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

Aplicații la temele din curs: 
1. Diacronic și sincronic în determinarea argumentării 
2. Dubla intenționalitate a argumentării 
3. Indicatorii argumentativi în practica discursivă 
4. Modelul analitic al silogismului retoric 
5. Dezvoltări ale modelului analitic al argumentării 
6. Propoziții argumentative 
7. Argumentele: tipologie și funcționalitate 
8. Tehnicile de argumentare: concept și tipologie 
9. Argumentarea prin deducție inferențială 
10. Argumentarea prin deducție silogistică 
11. Argumentarea prin tehnici inductive 
12. Evaluarea validității materiale a argumentării 
13. Evaluarea validităâii formale a argumentării 
14. Argumentare și contraargumentare 
15. Patologia argumentării: sofismele 
16. Sofismul în practica argumentativă 
17. Tendințe actuale în teoria argumentării  

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Perelman, Chaim; Olbrechts-Tytheca, Lucie, Tratat de argumentare – Noua Retorică, Editura Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2012 
Sălăvăstru, Constantin. Teoria și practica argumentării, Editura Polirom, Iași, 2003 
Toulmin, Stephen, The Uses of Argument, Cambridge University Press, 2003 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
prelegerea, explicaţia, argumentarea, dezbaterea, problematizarea; valorificarea resurselor bibliografice; 
aplicaţii practice. 

 

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

forme 
test scris ce vizează identificarea înţelegerii şi aplicării cunoştinţelor; realizarea de 
aplicaţii practice 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                                                lect. dr. Horia Costin Chiriac                                      lect. dr. Horia Costin Chiriac                             
                Data avizării în departament, 
                   25 septembrie 2016 
                             Director de departament, 
                                                                                  conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 


