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Forma de organizare:  

„Clubul de dezbateri” este un cerc studenţesc care a luat fiinţă în toamna anului 2008, în 
cadrul Facultăţii de Litere. Cercul îşi propune cultivarea abilităţilor de comunicare şi 
argumentare pentru studenţii de la toate specializările universitare. Formatul practicat în cadrul 
programului universitar de dezbateri pune accent pe tehnicile de persuasiune, strategii de 
argumentare, impactul asupra auditoriului, elemente definitorii pentru dezvoltarea personală a 
tinerilor în contextul dinamic al evoluţiei societăţii actuale. 
 
Componenţă: activitatea de dezbateri este deschisă studenţilor de la toate specializările 
universitare.  
 
Activit ăți: 
Paticiparea la Naționala de dezbateri pentru studenți Tinerii în via ța comunității , Slănic 
Moldova, 27 - 31 iulie 2015, organizat de Ardor Moldova, în parteneriat cu Casa Corpului 
Didactic „Grigore Tăbăcaru” şi MTS 

Participanţi: Răzvan Popovici – Facultatea de Ştiinţe economice (Marketing), Irina Mihalache – 
Facultatea de Litere (Comunicare şi relaţii publice), Ştefan Stoica (Comunicare şi relaţii publice) 

Rezultate obţinute: 
Răzvan Popovici – premiul II în competiţia pe echipe, premiul I în clasamentul individual pe 
vorbitori. 

Clubul de dezbateri - pe internet: 
Blog: http://debate-bacau.blogspot.com/2010/07/nu-au-mai-picat-nici-un-examen.html 
 
Pagina de Facebook: http://ro-ro.facebook.com/pages/Clubul-de-debate-al-UVA-
Bacau/165068306855249 
 
Grup pe Facebook: „Clubul de dezbateri al Universității Vasile Alecsandri” 
https://www.facebook.com/groups/368199083350167/?fref=ts 
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 Conf. univ. dr. Ioan Sava 

Asist. univ. dr. Florinela Floria 
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CLUBUL DE DEZBATERI 
cerc studenţesc 

 
 

Forma de organizare:  
 

 Cercul îşi propune cultivarea abilităţilor de comunicare şi argumentare pentru studenţii 
de la toate specializările universitare. Formatul practicat în cadrul programului universitar de 
dezbateri pune accent pe tehnicile de persuasiune, strategii de argumentare, impactul asupra 
auditoriului, elemente definitorii pentru dezvoltarea personală a tinerilor în contextul dinamic al 
evoluţiei societăţii actuale. 
 
Componenţă: activitate deschisă studenţilor de la toate specializările universitare, de la toate 
programele de studii, la nivel de licenţă sau master 
 
Membri fondatori : studenţii Anca Muraru (anul IV, Litere, Engleză-Română), Magdalena 
Ioniţă, Ana Timofte, Mădălina Bălău, Bogdan Dăncianu (anul II, Litere, Specializarea: 
Comunicare şi relaţii publice), Răzvan Serea (anul II, Inginerie), Răzvan Spătaru (anul IV, 
Inginerie), Alex Gaciov (anul II, Kinetoterapie) 
 
Anul înfiin ţării: 2007 
 
Valori promovate:  
 

• Deschidere către dialogul multicultural 
• Toleranţa faţă de opiniile adverse sau minoritare 
• Responsabilitate în luarea deciziilor 

 
Obiective: 
 

• eficientizarea comunicării prin dezvoltarea gândirii critice, dezvoltarea abilităţilor 
retorice şi oratorice, dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză 

• promovarea deschiderii culturale 
• oferirea unui cadru organizat pentru schimbl de idei 
• formarea capacităţii de a cerceta, analiza şi identifica soluţii  
• promovarea individului conştient şi responsabil, implicat activ în societate 

 
Motivarea înfiin ţării Clubului de dezbateri: 
 



 Dezbaterile reprezintă o formă de argumentare cunoscută încă din Grecia antică, cultivată 
ca antrenament al argumentării încă de la sfârşitul sec. al XIX-lea în universităţile americane. 
Dezbaterile vizează formarea deprinderilor de a argumenta la elevii de liceu şi în rândul 
studenţilor. Există mai multe formate de dezbateri, toate având în comun abordarea unei teme 
din două perspective diametral opuse. Abordarea de tip pro-contra le dezvoltă participanţilor 
abilitatea de a analiza diverse probleme controversate din multiple perspective, oferind o imagine 
nedistorsionată de prejudecăţi sau opinii majoritare, îi obligă să emită judecăţi asupra unui 
fenomen sau fapt folosind criterii obiective, să apere o poziţie folosind argumente susţinute de 
dovezi şi nu de opinii. 

În România, activitatea de dezbateri se desfăşoară sub semnul ARDOR (Asociaţia 
Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică). ARDOR utilizează în România două formate de 
dezbateri: 

• Karl Popper – adresat elevilor de liceu şi studenţilor începători 
• Dezbateri parlamentare – adresat, în principal, studenţilor 
 

Tehnicile de dezbateri dezvoltă: Practicarea dezbaterilor îi pregăteşte pe tineri 
- toleranţa faţă de opiniile adverse 
- gândirea critică 
- persuasiunea 
- concizia în exprimare 
- ascultarea activă 
- stilul de prezentare într-o apariţie 

publică 
- abilităţile de lucru în echipă 

- să acţioneze şi să participe inteligent 
în viaţa socială 

- să investigheze şi să analizeze 
probleme importante ale lumii 
contemporane 

- să sintetizeze informaţii 
- să lucreze în echipă cu colegii 
- să răspundă prompt şi analitic unor 

solicitări 
- să fie ascultători critici 

 
Dezbaterile parlamentare (Parliamentary Debate) sunt un format extrem de flexibil în care se 
înfruntă fie căte două echipe a câte 2-3 vorbitori (în versiunile europene şi americană, respectiv 
australiană), fie 4 echipe a câte 2 vorbitori (în versiunea britanică). Moţiunea pe care se dezbate 
este dezvăluită participanţilor cu 15 min. Înaintea dezbaterii. Accentul în acest format se pune pe 
persuasiune, strategii de argumentare, impactul asupra auditoriului, mai puţin pe informaţia 
exhaustivă despre subiect. Este formatul practicat în cadrul programului universitar de dezbateri.  
 
Activit ăţi propuse: 

- „Antrenamente” ale abilităţilor de comunicare şi argumentare 
- Promovarea dezbaterilor ca formă de educaţie nonformală  
- Participarea la programe de formare şi competiţii de dezbateri academice pentru studenţi 

 
Parteneri: 
Liga studenţilor din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
ARDOR Moldova (Asociaţia Regională de Dezbatere, Oratorie şi Retorică) 
 
 
Coordonatori: 
Conf. univ. dr. Ioan Sava  
Asist. univ. dr Florinela Floria 


