Fişa disciplinei
Denumirea disciplinei
RETORICA JURIDICĂ
Anul de studiu
Semestrul
Tipul de evaluare
I
I
Regimul formativ al disciplinei: G – generale, F – fundamentale, S – de
Numărul de
F
specialitate, U – socioumanistice, M – orientare spre alt masterat
credite
Regimul obligativităţii disciplinei: O – obligatorie, A – opţională, FO
facultativă, LA – liber alese
Total ore din planul de
Total ore pe
Total ore de studiu individual 105
150
învăţământ
semestru
Titularul disciplinei
Rodica CIOBANU
Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare semestru

Ex.
5

45

Facultatea
Numărul total de ore (pe semestru)
Drept
din planul de învăţământ
Catedra
Drept Procesual civil
Domeniul general de studiu
total
C
S
L
T
Drept
Domeniul de formare
Drept
45
30
15
profesională (specialitate)
C – curs, S- seminar, L – activităţi de laborator, T-teză de obiect sau teză de an

Competenţe
specifice
disciplinei

Obiectivele standard ale disciplinei
1. Cunoaştere şi înţelegere
 să relateze despre cadrul teoretic al retorii juridice
 să descrie varietatea de teorii ale retoricii juridice
 să relateze esența discursivă a comunicării juridice
 să distingă modele de comportament comunicațional
 să identifice diferite moduri de manifestare a comunicării juridice
 să identifice relaţia dintre retorică și diverse tipuri de activitate practică a juristului
 să sintetizeze principalele direcţii de aplicare practică a retoricii
 să distingă între diverse tipuri de discurs juridic
 să demonstreze cunoaşterea unui vocabular de specialitate
 să disocieze între diverse forme de comunicare juridică
 să determine corelaţia dintre teoria retorică şi practica judiciară
2. Aplicare
 să aplice eficient principiile retoricii juridice
 să examineze diverse practici retorice discursive
 să determine propriul stil de comunicare eficientă
 să aplice cunoștințele însuşite în domeniul propriu de activitate profesională
 să aplice tehnici de comunicare retorică
 să aprecieze tipul de interlocutor cu care intră în contact, conform teoriilor
comunicării juridice
 să aleagă cel mai eficient model de comunicare pentru o situaţie cu care se va
confrunta
 să aplice axiomele de comunicare în contexte experimentale şi simulate
 să descopere alternative şi soluţii ale conflictelor
 să determine soluţii corecte pentru rezolvarea problemelor concrete cu care se
confruntă justiţiabilii;
 să discute într-o manieră clară şi argumentată




să descopere problema clientului cu ajutorul tehnicilor comunicării retorice
să exerseze prezentarea discursul juridic

3. Integrare
 să proiecteze perspective teoretice de abordare a retoricii juridice
 să demonstreze deprinderi de utilizare conştientă a cunoştinţelor însuşite
 să aplice la diverse situaţii de viaţă modelele ale comunicării juridice
 să aplice cu succes principiile retoricii juridice
 să soluţioneze eficient un conflict de interese prin utilizarea tehnicilor retorice
 să construiască propria sa personalitate conform unui model discursiv
 să ia decizii în dezvoltarea unei campanii de comunicare PR utilizând teoriile şi
practicile retorice
 să elaboreze discursuri orale și scrise încadrate în diverse genuri de discurs
 să prezinte discursuri în faţa publicului
 să demonstreze abilitatea de aplicare a cunoştinţelor în activităţi profesionale
specifice
 să acorde asistenţă în soluționarea problemelor cu caracter juridic

Conţinutul disciplinei (unităţi de conţinut)
1. Obiectul de studiu al retoricii juridice
2. Teoria şi practica juridică retorică
3. Principii ale retoricii juridice
4. Retorica discursului juridic. Caracteristici
5. Dezbaterile judiciare-aplicație practică a discursului juridic
6. Contribuţia retoricii la dezvoltarea gândirii critice
7. Comunicarea juridică
8. Organizarea activităţii comunicaţionale în serviciul de PR în instituţiile de stat
9. Problema argumentării în ştiinţă şi practica juridică
10. Probleme etice ale argumentării juridice
11. Retorica juridică şi mecanisme de influenţă
12. Retorica şi mijloacele alternative de soluţionare a conflictelor

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute),
1 unitate credit va fi egală cu 30 ore de activitate ale studentului pe semestru (care includ orele
fizice/auditoriale şi activităţile individuale).
Total ore pe semestru

45

ore fizice,

105

ore de activităţi de studiu individuale

1. Studiul (notiţelor de curs, suportului de
curs, manualelor) şi documentarea
suplimentară în bibliotecă, pe Internet, pe
teren, etc.
2. Activităţi specifice de pregătire pentru
seminar
3. Realizare de teme, referate, traduceri, etc.
4. Studii de caz.
5. Pregătirea pentru lucrări de control,
atestări semestriale
6. Consultaţii
Total ore de studiu individual (pe semestru)

10

7. Elaborarea rezumatelor pentru
participarea la conferinţe naţionale şi
internaţionale, seminarii şi reuniuni

10
10

8. Activităţi specifice pentru pregătirea
tezelor de master
9. Elaborarea de prezentări
10. Participarea la orele de audienţă

10

11. Prestarea serviciilor de consultanţă

2

12. Examinare finală

10

- testarea continuă pe parcursul semestrului,
rezultatele activităţii la seminare
1. Examinarea - testarea periodică prin lucrări de control
continuă pe - activităţi individuale teme / referate /
traduceri/proiecte, studiu de caz, etc.
parcursul
semestrului - activităţi practice
- elaborarea de modele de comunicare retorică
şi de companii de PR

cel puţin 60%

2. Examinarea
Rezultatele de la examenul final
finală

cel
mult
40%

Data completării

10
15
5
5
3
105

Ponderea în notare, exprimată
în%
(Total = 100%)

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Bibliografie
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15
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