
ANEXA nr. 3 la metodologie 
 FIŞA DISCIPLINEI  
 

 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Argumentarea în discursul științific. Genul discursiv academic 
2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Alina Ganea 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Alina Ganea 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare Certificat 2.7 Regimul disciplinei Speci-

fică 
 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore   2 din care:   3.2 curs   2 3.3 seminar/laborator  2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ  4 din care:   3.5 curs 2 3.6 seminar/laborator 2 
Distribuţia fondului de timp /an şcolar  
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 33 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 33 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  33 
Tutoriat  2 
Examinări 20 
Alte activităţi................................... - 
3.7 Total ore studiu individual 121 
3.9 Total ore pe semestru  125 
3. 10 Numărul de credite  5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI 
1.2 Facultatea / Departamentul ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE  
1.3 Catedra - 
1.4 Domeniul de studii  Filologie 
1.5 Ciclul de studii  Doctorat 
1.6Programul de studii/Calificarea Limba franceză 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  - cursuri și seminarii tangente teoriei comunicării și domeniului cercetării științifice 

4.2 de competenţe - capacitate de analiză și sinteză 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare a 
cursului  

sistem videoproiecţie, conexiune internet 
 

5.2. de desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

 
sistem videoproiecţie, conexiune internet 

 



 

 
8. Conţinuturi 
8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 
- Modul de organizare argumentativ al textelor științifice  
- Metode de raționament. Inducția, deducția, analogia 
- Procedee argumentative. Comparația, exemplificarea, citarea  
- Strategii argumentative 
- Sofisme și paralogisme  

Expunere 
Prelegere interactivă 
Proiectare slide-uri Powerpoint prin 
utilizarea video-proiectorului 

2h 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 
Analiza unor tipuri de producții științifice: articole științifice, teze 
de doctorat, rapoarte științifice, recenzii etc 

Metode  interactive: conversația, 
dezbaterea, problematizarea 

2h 
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6. Competenţele specifice acumulate  
C
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 Dezvoltarea capacității de analiză și sinteză a noțiunilor specifice științelor limbajului, în corelație directă cu domeniile 

conexe 
Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea aparatului conceptual specific analizei de discurs și teoriei argumentării  
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 Dezvoltarea capacității de a investi și transfera cunoștințele dobândite în propria activitate de cercetare  
Capacitatea de a mobiliza cunoștințele dobândite în contexte variate pentru a gestiona în mod optim situațiile 
problematice din viața profesională 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al disciplinei  Cunoaşterea şi exploatarea practică a noțiunilor teoretice fundamentale din 

domeniul argumentării în vederea dezvoltării capacității de analiză a discursului 
argumentativ, în general, și a genului discursiv academic, în particular   

7.2 Obiectivele specifice  - ameliorarea şi consolidarea competenţelor de argumentare 
- cunoaşterea explicită a particularităților genului discursiv academic  
- cultivarea spontaneităţii şi adaptabilităţii în folosirea strategiilor de argumentare  



 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs 

Gradul de asimilare a 
limbajului de specialitate  
Coerență în reinvestirea 
cunoștințelor dobândite 
Activitate şi interacţiune 

Evaluare continuă și sumativă 50% 

10.5 Seminar/laborator 

Gradul de asimilare a 
limbajului de specialitate 
Coerență în reinvestirea 
cunoștințelor dobândite 
Activitate şi interacţiune 

Evaluare continuă și sumativă 50% 

10.6 Standard minim de performanţă 
- capacitatea de utilizare a noțiunilor fundamentale specifice teoriei argumentării 
 
 
 
Data completării : 15.01.2019 
Data avizării în departament:  
15.01.2019 

Titular de disciplină  
Prof. univ. dr. Alina Ganea  

 
 

Directorul Școlii doctorale 
de Științe Socio-umane  
Prof. univ. dr. Nicoleta Ifrim 

 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• adecvarea conținutului la standardele din alte centre universitare din ţară şi din străinătate 


