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DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR Retorică, Elaborarea materialelor de PR și publicitate 

 

OBIECTIVE*  O1: să se familiarizeze cu principalele concepte, probleme şi teorii care propun privirea imaginilor ca 
instrument de argumentare, raționare, persuasiune 
O2: să identifice principalele niveluri la care pot comunica imaginile 
O3: să evalueze un discurs vizual cu rol persuasiv 

COMPETENŢE SPECIFICE ACUMULATE 

COMPETENȚE 

PROFESIONALE** 
Cunoştinţe: Cunoaşterea principalelor modele teoretice ale comunicării vizuale; cunoaşterea principalelor 
tipuri şi funcţii ale discursului vizual cu rol persuasiv; cunoaşterea principalelor avantaje şi vulnerabilităţi ale 
unui discurs persuasiv care are imaginile ca centru de greutate; înţelegerea precisă a variabilelor de care 
depinde capacitatea de persuasiune a unui discurs vizual; 
Abilităţi: Formarea unor competenţe analitice necesare unei receptări avizate a imaginilor care circulă în 
mediul online; deprinderea abilităţilor necesare pentru realizarea unei forme de comunicare vizuală care să 
poată transmite un mesaj limpede; deprinderea artei de a evalua un discurs vizual din perspectivă etică, 
socială, comercială, artistică 

COMPETENȚE 

TRANSVERSALE 
CT1 Gestionarea unor situaţii profesionale uzuale pentru domeniul PR și publicitate care necesită apelul la 
imagini pentru a transmite un mesaj sau care presupun interpretarea unui mesaj primit care conține o 
componentă vizuală 
CT2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe 
paliere ierarhice. 
CT3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptării la cerinţele pieţei muncii. 

CONTINUTUL 

CURSULUI 
1. Utilitatea studiilor de retorică vizuală în era Internetului 
2. Analiza retorică a imaginilor 
3. Putem izola acțiunea retorică a imaginilor dintr-un discurs? 
4. Opțiuni stilistice în construcția unei imagini. Importanța contextului.  
5. Grad zero și abatere în discursul vizual. Diferențe la nivel de impact persuasiv 
6. Ne ajută imaginile să înțelegem mai mult despre un anume subiect? 
7. Putem vorbi de argumente vizuale? 
8. Imaginile veridice. Autenticitate, credibilitate, cadraj în perioada înfloririi programelor de post-producție  
9. Dimensiunea retorică a filmului documentar. 
10. Arhitectura compozițională a unui print publicitar. 
11. Demonstrația de produs. Testimonialul 
12. De la imaginile care spun o poveste la metaforele vizuale 
13. Discurs vizual în afara tiparului media: abordări neconvenționale 
14. Aspecte etice ale comunicării vizuale cu rol persuasiv 

BIBLIOGRAFIE  
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Birdsell, David și Leo Groarke. 1996. “Toward a Theory of Visual Argument.” Argumentation and 



Advocacy, 33(1): 1–10. 
Hariman, Robert și John Louis Lucaites. 2016. The Public Image. Photography and Civic Spectatorship. 
University of Chicago Press. 
Hollerer, Markus, Dennis Jancsary, Renate Meyer și Oliver Vettori. 2013. “Imageries of Corporate Social 
Responsibility: Visual Recontextualization and Field-Level Meaning”, Research in the Sociology of 
Organizations - Institutional Logics in Action, Part B, edited by Michael Lounsbury and Eva Boxenbaum, 
139-174. Emerald Group Publishing. 
McGRATH, Sarah. 2011. “Normative Ethics, Conversion and Pictures as Tools of Moral Persuasion”. 
Oxford Studies in Normative Ethics, edited by Mark Timmons, 267-298, Oxford University Press. 
McQUARRIE, Edward and David Glen MICK. 2003. “Visual and Verbal Rhetorical Figures under Directed 
Processing versus Incidental Exposure to Advertising”. Journal of Consumer Research 29 (4): 579-587. 
PHILLIPS, Barbara şi Edward MCQUARRIE. 2004. "Beyond Visual Metaphor: A New Typology of Visual 
Rhetoric in Advertising", Marketing Theory, Volume 4(1/2): 113-36. 
ROQUE, George. 2015. “Should Visual Arguments be Propositional in order to be Arguments?”, 
Argumentation 29: 177-195.  
SARTORI, Giovanni. 2006. Homo Videns - Imbecilizarea prin Televiziune și PostGândirea, București: 
Humanitas.  
SCOTT, Linda și Patrick VARGAS. 2007. “Writing with Pictures: Toward a Unifying Theory of Consumer 
Response to Images.” Journal of Consumer Research 34(3): 341-356. 
 

CONȚINUTUL 

LUCRĂRILOR DE 

SEMINAR/LABORATOR 

1.Analiza retorică a imaginilor 
2.Opțiuni stilistice în construcția unei imagini 
3.Grad zero și abatere în discursul vizual. Diferențe la nivel de impact persuasiv 
4.Imaginile veridice. Autenticitate, credibilitate, cadraj în perioada înfloririi programelor de post-producție  
5.Dimensiunea retorică a filmului documentar 
6.Detalii de arhitectură compozițională: de la layout la cadrele de filmare 
7.Discurs vizual în afara tiparului media: abordări neconvenționale 

BIBLIOGRAFIE  
 (SELECTIVĂ) 

Birdsell, David și Leo Groarke. 1996. Toward a Theory of Visual Argument. Argumentation and Advocacy, 
33(1): 1–10. 
Blair, Anthony. 2015. Probative Norms for Multimodal Visual Arguments. Argumentation 29: 217-233.  
McGRATH, Sarah. 2011. Normative Ethics, Conversion and Pictures as Tools of Moral Persuasion. Oxford 
Studies in Normative Ethics, editat de Mark Timmons, 267-298, Oxford University Press. 
 

REPERE 

METODOLOGICE*** 
Strategii didactice: expunerea, conversatia euristica, dezbaterea şi problematizarea. Resurse: lucrările 
menţionate în bibliografie, materiale audio-vizuale, resurse online. 

 

EVALUARE 

metodele 

 Evaluare formativă la seminar, respectiv evaluare sumativă la sfârşitul semestrului. 
Activitățile de seminar vor alterna sesiuni deliberative și proiecte practice, pentru care 
studenții vor primi note. Evaluarea materiei predate în cadrul prelegerilor se va face sub 
forma unui proiect final.  

forme 
Înregistrarea prezenţelor la seminarii; notarea contribuţiilor la activităţile de seminar; 
corectarea proiectului final. 

ponderea 
formelor de 
evaluare în 

formula notei 
finale 

Nota finală reprezintă media aritmetică între nota obţinută la seminar si nota obţinută la 
colocviul (din sesiune). Activităţile de seminar şi lucrările scrise sunt notate cu note de la 
1 la 10; nerealizarea activităţilor minime de seminar şi absenţa la colocviu se notează cu 
0. 

standardele 
minime de 

performanță**** 

Definirea corectă a principalelor concepte care servesc la analiza discursului vizual; 
descrierea cu acuratețe a nivelurilor distincte la care se poate vorbi despre sensul unui 
discurs vizual; identificarea modalităților uzuale de transmitere a unui mesaj persuasiv 
printr-un discurs vizual. 

*  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. univ.dr. Ioana Grancea                                       lect. univ.dr. Ioana Grancea                                             
 
                           Data avizării în departament, 
                                  25 septembrie 2016 
                             Director de departament, 
                                                                                  conf.univ.dr. Gheorghe-Ilie Fârte 
 


