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Descrierea cursului: 

Cursul Discurs diplomatic îşi propune să dezvolte abilități pentru înţelegerea şi analiza semantică a discursurilor 

diplomatice pe baza unei metodologii şi cazuistici moderne. În acest scop, vor fi utilizate următoarele metode: 

expunerea argumentativă, analiza de discurs şi analiză de conţinut a unor texte expuse de renumiți diplomaţi. În cadrul 

seminarului, sunt prevăzute activități interactive, reclamând participarea activă a masteranzilor şi spiritul lor de 

echipă. Fiecare subiect teoretic prezentat va fi ilustrat cu texte, discursuri, dialoguri prelevate din diverse contexte 

istorice. 

Conținutul cursului: Introducere în semantica politico-diplomatică. Dimensiunile studiului asupra surselor istorice: 

text si discurs; acte de vorbire; retorică si limbaje în politică şi diplomaţie. Diplomaţie şi limbaj diplomatic. Studiul 

discursului în relaţiile internaţionale. Semnificația limbajului şi discursului, diferenţa între limbajul scris şi cel oral. 

Tipologia discursurilor. Analiza limbajului diplomatic. Tehnici de realizare a unui discurs.  

Stabilirea temei, obiectivele, informarea, expunerea. Procedee de maximalizare a limbajului diplomatic. Prezentarea 

unui discurs. Reguli ale rostirii. Stilul. Configurația mesajului diplomatic. Elocuțiunea – etapă de definitivare a 

discursului diplomatic. Definiție. Regulile elocuţiunii. Redactarea discursului. Figuri şi idei. Tropii. Elementele non-

verbale ale discursului diplomatic. Mimică, gestică şi vocabular în discursul diplomatic. Comunicarea diplomatică 

instituţională. Diplomaţia clasică. Instituțiile internaţionale guvernamentale şi non-guvernamentale. Discursul 

prezidențial american. Caracteristici, discursul inaugural, starea națiunii, discursul de politică externă, retorica 

discursului prezidențial american. Discursul diplomatic al reprezentanților oficiali ai Republicii Moldova. 

 

Finalităţi de studiu: 

La finalizarea acestui curs, studentul va demonstra următoarele cunoştinţe, abilități şi competenţe:   

✓ cunoaște și înțelege modul practic al aplicării analizei fenomenelor politice prin prisma paradigmelor RI; 

✓ explica conceptele de politică externă, diplomație, relații internaționale și altor noțiuni din perspectiva diferitor 

școli politice; 

✓ explică legități, procese şi fenomene a relaţiilor internaţionale la nivel local, regional şi global prin intermediul 

paradigmelor internaționale existente; 

✓ cultivarea de experiențe, capacități  şi competenţe concrete de aplicarea metodologiilor principale de cercetare a 

fenomenelor relațiilor internaționale; 
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