Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă (engleză,
germană, spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Teoria limbii şi lingvistică generală
Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Simona-Aida MANOLACHE

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Conf. univ. dr. Simona-Aida MANOLACHE
Semestrul
1
Tipul de evaluare
Examen scris
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs
2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din
42
Curs
28 Seminar
planul de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi: Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DF
DO

Proiect
Proiect

-

ore
10
10
10
1
2

31
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe
 Cunoaşterea limbii franceze cel puţin la nivelul B1
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Accesul la bibliografie (toţi studenţii vor avea permis pentru biblioteca USV şi fişă
de înscriere la Lectoratul francez)
Desfăşurare
Seminar
 Accesul la internet
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
La terminarea cursului, studenţii vor fi capabili:
- să utilizeze cu acurateţe termenii metalingvistici necesari pentru descrierea şi analizarea
limbajului şi limbilor (limbaj, limbă, fonetic, sintactic, morfologic, lexical, pragmatic, fonem,
Competenţe
morfem etc.);
profesionale
- să prezinte succint cele mai importante teorii lingvistice şi pe promotorii lor (structuralism,
distribuţionalism, funcţionalism etc.);
- să precizeze trăsăturile esenţiale ale limbilor studiate în facultate în raport cu celelalte limbi ale
lumii.
6.

Programa analitică / Fişa disciplinei
Competenţe
transversale

Studenţii vor putea:
- să aplice strategii de învăţare şi de cercetare adecvate (lectura bibliografiei, consultarea
dicţionarelor, audierea/lectura documentelor autentice, dezbaterea în grup mare sau restrâns,
contactul cu locutorii nativi etc.);
- să utilizeze tehnologiile informaţiei şi ale comunicării atât pentru procesul de învăţare cât şi
pentru colaborarea cu cadrul didactic şi cu ceilalţi colegi;
- să transfere competenţele teoretice şi practice dobândite la cursuri în comunicarea cotidiană.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor fundamentale de lingvistică generală
necesare pentru înţelegerea, descrierea şi interpretarea limbajului şi a faptelor de
limbă.
Obiective specifice
 însuşirea de către studenţi a metalimbajului din limba franceză necesar pentru
descrierea şi analiza faptelor de limbă (langage, langue, signe linguistique,
phonétique, morphologie, syntaxe, lexicologie, pragmatique, paradigme,
syntagme etc.);
 dobândirea de către studenţi a competenţei de traducere a termenilor de
metalimbaj din română în franceză şi invers, prin conştientizarea dificultăţilor pe
care le implică acest demers (paradigme, attribut, épithète, complément du nom,
etc.);
 familiarizarea studenţilor cu abordarea textelor/discursurilor din diverse
perspective de analiză (fonetică, morfosintactică, semantică, pragmatică, etc.);
 conştientizarea de către studenţi a conexiunii fundamentale dintre limbă, gândire,
identitate, societate.
8.

Conţinuturi

Curs

Metode de predare

1.

Introduction: La linguistique
science du langage

2.

Langage, langue, parole

2

3.

Les sciences du langage (phonétique,
morphologie,
syntaxe,
lexicologie,
sémantique,
pragmatique,
sociolinguistique etc.)

6

- prelegeri interactive;
- analize de fraze/enunţuri/texte
- problematizare: comparaţii între
limba franceză şi limba română;

4.

Ferdinand
de
Saussure
et
structuralisme. Le signe linguistique

le

4

- lectură selectivă, traducere şi
analiză de text;
- prelegere interactivă;

5.
6.

Méthodes de recherche en linguistique
Le distributionnalisme, la grammaire
générative et d’autres théories sur le
langage
Langue et société (langues et dialectes,
normes, politiques linguistiques)

2
2

- prelegere interactivă;
- prelegere interactivă;

2

- vizionarea a două documente;
- întrebări-răspunsuri;;
- prelegere interactivă;

7.

comme

Nr.
ore
2

- dialog pe tema strategiilor de
învăţare;
- prezentarea modului de
organizare a cursului şi a
criteriilor de evaluare;
- explicarea titlului cursului;
- prezentarea şi analizarea prin
comparaţie a lucrărilor din
bibliografie;
- vizionarea unui document;
- întrebări-răspunsuri
- problematizare;
- prelegere interactivă;

Observaţii

Document suport:
http://linguisticae.com/l
angage-langue-paroleselon-de-saussure-malangue-dans-ta-poche1/
Documente suport:
texte literare, texte
publicitare, fragmente
de benzi desenate,
caricaturi etc.
Text suport:
Ferdinand de Saussure,
Cours de linguistique
générale (fragmente)

Documente suport:
http://linguisticae.com/l
angue-ou-dialecte-malangue-dans-ta-poche2/
http://linguisticae.com/

Programa analitică / Fişa disciplinei
continuum-dialectalma-langue-dans-tapoche-2/
8. Langues et cultures
2
- conversaţie euristică.
9. Bilan
2
- conversaţie euristică.
Bibliografie
BENVENISTE, Émile (1966, 1974): Probleme de lingvistică generală, trad. de Lucia Magdalena Dumitru, Bucureşti,
Ed. Teora, Universitas (2000)
CHISS, Jean-Louis; FILLIOLET, Jacques; MAINGUENEAU, Dominique (1993): Linguistique française. Notions
fondamentales: phonétique, lexique, Paris, Hachette Supérieur
COSERIU, Eugenio (1995): Introducere în lingvistică, trad. de Elena Ardeleanu şi Eugenia Bojoga, Cluj, Editura
Echinox
COŞERIU, Eugeniu (2009): Omul şi limbajul său, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi
DOMINTE, Constantin (coord.) (2003): Introducere în teoria lingvistică, Editura Universităţii din Bucureşti
IRIMIA, Dumitru (2011): Curs de lingvistică generală, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi
JAKOBSON, Roman (1963): Essais de linguistique générale, trad. din engleză de Nicolas Ruwet, Les éditions du
Minuit
MAINGUENEAU, Dominique (1996/2009): Aborder la linguistique, Paris, Éd. du Seuil
MOESCHLER, Jacques; AUCHLIN, Antoine (1997/2005): Introduction à la linguistique contemporaine, Paris,
Armand Colin
MUNTEANU, Eugen (2005): Introducere în lingvistică, Iaşi, Polirom
de SAUSSURE, Ferdinand (1916/1995), Cours de linguistique générale, Editions Payot & Rivages (traduit en roumain
par Irina Izverna Tarabac, Iaşi, Polirom, 1998)
YAGUELLO, Marina (1981): Alice au pays du langage. Pour comprendre la linguistique, Paris, Éd. du Seuil
ZUFFEREY, Sandrine; MOESCHLER, Jacques (2013): Initiation à lalinguistique française, Paris, Armand Colin
http://linguisticae.com/
Corpus de texte :
- cântece contemporane în limba franceză ;
- articole şi afişe din presa contemporană (tipărită şi on-line);
- fragmente din texte literare;
- benzi desenate.
Bibliografie minimală
MAINGUENEAU, Dominique (1996/2009): Aborder la linguistique, Paris, Éd. du Seuil
ZUFFEREY, Sandrine; MOESCHLER, Jacques (2013): Initiation à la linguistique française, Paris, Armand Colin
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
1. Les fonctions du langage
2. L’appareil vocal et son fonctionnement
3. Les systèmes de signes
4. Les niveaux d’analyse linguistique
5. Les langues du monde (classifications)
6. Histoire et variétés du français
7. Grands linguistes

Nr. ore
2
2
2
2
2
2
2

Metode de predare
- lectură/vizionare
de
documente;
- observaţie, analiză;
- conversaţii;
- dezbateri;
- jocuri (le pendu, le
cadavre exquis);
- proiecte pe echipe;
- test (evaluare .

Observaţii
Se vor folosi diverse tipuri
de documente (de exemplu,
articolul lui Jakobson,
„Linguistique et poétique”,
documentul video
http://linguisticae.com/lesanimaux-sont-ils-doues-delangage-ma-langue-dans-tapoche-4/, etc. ).

Bibliografie
BENVENISTE, Émile (1966, 1974): Probleme de lingvistică generală, trad. de Lucia Magdalena Dumitru, Bucureşti,
Ed. Teora, Universitas (2000)
CHISS, Jean-Louis; FILLIOLET, Jacques; MAINGUENEAU, Dominique (1993): Linguistique française. Notions
fondamentales: phonétique, lexique, Paris, Hachette Supérieur
JAKOBSON, Roman (1963): Essais de linguistique générale, trad. din engleză de Nicolas Ruwet, Les éditions du
Minuit
MAINGUENEAU, Dominique (1996/2009): Aborder la linguistique, Paris, Éd. du Seuil
MOESCHLER, Jacques; AUCHLIN, Antoine (1997/2005): Introduction à la linguistique contemporaine, Paris,
Armand Colin
de SAUSSURE, Ferdinand (1916), Cours de linguistique générale (traduit en roumain par Irina Izverna Tarabac, Iaşi,
Polirom, 1998)
YAGUELLO, Marina (1981): Alice au pays du langage. Pour comprendre la linguistique, Paris, Éd. du Seuil
ZUFFEREY, Sandrine; MOESCHLER, Jacques (2013): Initiation à la linguistique française, Paris, Armand Colin

Programa analitică / Fişa disciplinei
http://linguisticae.com/
Bibliografie minimală
JAKOBSON, Roman (1963): Essais de linguistique générale, trad. din engleză de Nicolas Ruwet, Les éditions du
Minuit (Chapitre XI, „Linguistique et poétique”)
de SAUSSURE, Ferdinand (1916/1995), Cours de linguistique générale (pp. 20-40, 97-113)
http://linguisticae.com/
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul de Teoria limbii şi lingvistică generală este un curs fundamental, propus în toate universităţile din ţările
europene în cadrul studiilor de filologie/limbi străine.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare
Participarea activă la curs;

Curs
Corectitudinea răspunsurilor la examenul scris.
Participarea activă la seminar.
Seminar

Pondere din nota
finală

Metode de evaluare
Analizarea activității la curs
Analizarea răspunsurilor la
examenul scris
Analizarea activității la
seminar
Verificarea temelor date la
curs şi la seminar

20%
50%
20%
10%

Standard minim de performanţă
Standarde minime pentru nota 5:
 definirea termenilor metalingvistici absolut necesari pentru descrierea şi analizarea limbajului şi limbilor.
Standarde minime pentru nota 10:
 analizarea din punct de vedere lingvistic a unui text/discurs şi evidenţierea diverselor perspective posibile de
analiză;
 prezentarea succintă a principalelor teorii din lingvistică şi a reprezentanţilor lor.
Data completării
26.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI

• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare”Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

• Date despre disciplină
Denumireadisciplinei
LIMBA FRANCEZĂ CONTEMPORANĂ (FONETICĂ)
Titularul activităţilor de curs
Lector univ.dr. Nicoleta Loredana MOROŞAN
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Lector univ.dr. Corina IFTIMIA
Semestrul
I
Tipul de evaluare
Categoria formativă a disciplinei
DF-fundamentală, DD-în domeniu, DS-de specialitate, DC-complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO-obligatorie (impusă), DA-opţională(la alegere), DL-facultativă (liber aleasă)

• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
Ia)Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
Ib)Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II. Distribuţiafondului de timp pe semestru:
IIa)Studiul după manual, suportdecurs, bibliografie şi notiţe
IIb) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
IIc) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii ş ieseuri
IId) Tutoriat
III. Examinări
IV. Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

52
96
4

 Precondiţii
Curriculum
- Parcurgerea cursului de introducere în lingvistica generală
Competenţe
 Cunoaşterea limbii franceze cel puţin la nivelul B1
 Condiţii
Desfăşurarea cursului
Desfăşurare aplicaţii

Seminar

 Accesul la internet şi videoproiector
 Accesul la internet şi videoproiector

• Competenţe specifice acumulate

E
DS
DO

Proiect
Proiect

ore
14
14
20
4
2

-

Programa analitică / Fişa disciplinei
Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

 Receptarea corectă a discursurilor orale şi scrise la nivel C2 (*C1);
 Producerea fluentă şi spontană de texte orale şi scrise (inclusiv traduceri) la nivel C1 (*B2),
adaptând pronunţia la registrul de limbă cerut de contextul situaţional
 Definirea conceptelor lingvistice de bază specifice foneticii limbii franceze cu explicarea clasificărilor
Fonetice
 Descrierea sistemului fonetic al limbii franceze în varianta sa standard
 Explicarea principalelor linii de evoluţie alimbii franceze, respectiv adiferenţelor dintre normă şi uz
în codul oral.
 Evaluarea corectitudinii, coerenţei şi fluenţei unui text oral de dificultate medie şi corectarea
abaterilor de la normele limbii moderne
 Utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare

Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă
cu etica profesională

Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumareade roluri specifice

Organizarea unui proiect individual de formare continuă

• Obiectivele disciplinei (reieşind din grilacompetenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 Consolidarea competenţelor de producere/receptare de mesaje orale în
limba franceză a studenţilor prin asigurarea unei pronunţii realizate cu un
grad mare de acurateţe şi fam iliarizarea cu diverse accente
 Relaţionarea componentei fonetice a producţiei discursive cu aspectele
morfologice, semantice şi sintactice
Obiective specifice

 Identificarea, explicarea şi compararea mecanismelor de generare a
fonemelor/sunetelor limbii franceze contemporane şi a faptelor de
prozodie
 Decodarea şi realizarea transcrierii fonetice

• Conţinuturi
Curs
 Phonologie et phonétique; l’alphabet phonétique
international
 Système phonologique: phonème, traits pertinents, paires
minimales

Nr. ore
2
2

 L’unité de production et de perception: syllabe phonique et
syllabation, types de syllabes
Les voyelles-définition
 Série des voyelles antérieures nonarrondies, voyelles
antérieures arrondies,voyelles postérieures arrondies
 La série des nasales

2

 Les consonnes; classement des consonnes selon les modes
et lieux d’articulation

2

 La série des trois semi-consonnes

2

 L’enchaînement, la liaison et l’élision

2

 Tendances articulatoires du français contemporain Ŕ la loi du
moindre effort: assimilation consonantique (progressive et
régressive), assimilation vocalique
 La durée vocalique. La phonétique combinatoire du „e”
instable. Les virelangues

2

 La prosodie Ŕ les faits prosodiques, l’accentuation, le rythme
et l’intonation
 L’accent tonique, l’accent interne et l’accent externe

2

 Le rythme: groupes de souffles et groupes rythmiques

2

2

2

2

2

Metode de predare
Expunere
sistematică,
conversaţie,
problematizare

Observaţii
Expuneri
orale dubla te
de eşantioane
de corpus
audio

Programa analitică / Fişa disciplinei
 L’intonation-définition, fonctions modale, démarcative et
subjective

2

Bibliografie
Abry, B., 2006, Phonétique: audition, prononciation, correction, Paris, CLE International
Charliac, Lucille, Motron, Annie-Claude, 2006, Phonétique progressive du français avec 400 activités, Paris, CLE
International
Dospinescu,Vasile, 2004, Phonétique et phonologie du français de nos jours, Suceava, Editura USV
Gardes-Tamine, J.,1990, La Grammaire, 1/Phonologie, Paris, Armand Colin
Lauret, Bertrand,2007, Enseigner la prononciation du français: questions et outils, Paris, Hachette
Léon, Monique, Leon, Pierre, 2009, Prononciation du français standard, Paris, Armand Colin
Léon, Monique, 2004, Exercices systématiques de prononciation française, Paris, Hachette
Léon, Pierre, Thomas, Alain, 2009, Phonétique du FLE: Prononciation, Paris, Armand Colin
Vaissière, Jacqueline, 2011, La phonétique, Paris, PUF
Wioland,F., 1991, Prononcer les mots du français (Des sons et des rythmes), Paris, Hachette
Site-uri
Phonétique:http://phonetique.free.fr/mdeprof.htm
TV5 Langue française: http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/lf/p-26292-Langue-francaise.htm
Corpus
BAUDELAIRE, Charles, 1993, Les Fleurs du mal, Paris, Bookking International RIMBAUD, Arthur, 1993, Poésies,
Paris, Bookking International
VERLAINE, Paul, 1975, Jadis et naguère, Paris, Le livre de poche
TV5 : http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Acoustic/p-10366-Accueil.htm
Bibliografie minimală
Dospinescu,V., 2004, Phonétique et phonologie du français de nos jours,
Léon, Monique, Léon, Pierre, 2009, Prononciation du français standard, Paris, Armand Colin
Vaissière, Jacqueline, 2011, La phonétique, Paris, PUF
Site-uri
Phonétique:http://phonetique.free.fr/
 Cours FLE http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/courstourdumonde/phonetique.htm
Aplicaƫii (Seminar)
 Exercices d’identification / discrimination voyelles
orales antérieures

Nr.ore
2

 Exercices d’identification/discrimination voyelles orales
postérieures

2

 Exercices d’identification/discrimination voyelles orales
/nasales

2


Exercices d’articulation etd’identification des semivoyelles

2

 Exercices d’articulation des consonnes

2

 Exercices de mise en évidence des liaisons, des
enchaînements; groupes rythmiques et groupes de soufle
 Exercices de révision et transcription phonétique
Bibliografie

2
2

Metode de predare
Observaţii
Dezbatere interactivă
Exerciţii
colectivă,
interactive
problematizare, exerciţiu pornind de la
eşantioane de
corpus
audio/video

Programa analitică / Fişa disciplinei
Abry, B., 2006, Phonétique: audition, prononciation, correction, Paris, CLE International
Charliac, Lucille, Motron, Annie-Claude, 2006, Phonétique progressive du français avec 400 activités, Paris, CLE
International
Esposito, Florence, 1994, Les liaisons dangereuses, Paris, La Découverte
Lauret, Bertrand,2007, Enseigner la prononciation du français: questions et outils, Paris, Hachette
Léon, Monique, Leon, Pierre, 2009, Prononciation du français standard, Paris, Armand Colin
Léon, Monique, 2004, Exercices systématiques de prononciation française, Paris, Hachette
Léon, Pierre, Thomas, Alain, 2009, Phonétique du FLE: Prononciation, Paris, Armand Colin
Vaissière, Jacqueline, 2011, La phonétique, Paris, PUF
Site
Phonétique:http://phonetique.free.fr/mdeprof.htm
Corpus
BAUDELAIRE, Charles, 1993, Les Fleurs du mal, Paris, Bookking International RIMBAUD, Arthur, 1993, Poésies,
Paris, Bookking International
VERLAINE, Paul, 1975, Jadis et naguère, Paris, Le livre de poche
TV5 : http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Acoustic/p-10366-Accueil.htm
Bibliografie minimală
Charliac, Lucille, Motron, Annie-Claude, 2006, Phonétique progressive du français avec 400 activités, Paris, CLE
International
Esposito, Florence, 1994, Les liaisons dangereuses, Paris, La Découverte
Lauret, Bertrand,2007, Enseigner la prononciation du français: questions et outils, Paris, Hachette
Léon, Monique, 2004, Exercices systématiques de prononciation française, Paris, Hachette
Site-uri
Phonétique: http://phonetique.free.fr/
 Cours FLE http://www3.unileon.es/dp/dfm/flenet/courstourdumonde/phonetique.htm

• Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Noţiunile studiate sunt în concordanţă cu activităţile de predare desfăşurate la nivel naţional şi internaţional în domeniul
foneticii.

• Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Curs

Criteriile generale de evaluare (corectitudinea
cunoştinţelor, coerenţa logică, fluenţa în exprimare,
forţa de argumentare)
Seminar
Criterii specifice disciplinei
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi
motivaţionale ale activităţii studenţilor
Standardminimdeperformanţă

Pronunţia corectă în limba franceză
Data completării
29.09.2016

Data avizării în departament
30.09.2016
Dataaprobării în Consiliul academic

Metode de evaluare

Pondere din
nota
finală

Evaluare sumativă
prin examinare orală

50%

Evaluare periodică
prin examinare orală

50%

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de
aplicație

Semnătura directorului de departament

Semnătura decanului

Programa analitică / Fişa disciplinei
18.10.2016

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

ISTORIA LITERATURII FRANCEZE

Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Cristina Ţurac

Titularul activităţilor de seminar

Lector univ. dr. Cristina Ţurac
Tipul de evaluare

Anul de studiu
Regimul disciplinei

Semestrul
I
I
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
Curs
2 Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DF
DO

Proiect
Proiect

ore
20
13
20
1
2

58
91
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Competenţe
 familiarizarea studenţilor cu elemente de civilizatie şi literatură franceză a secolului al XVII-lea
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sala de curs echipată cu videoproiector, calculator, tablă electronică interactivă;
dicţionare; antologii.
Desfăşurare
Seminar
 Sala de curs echipată cu videoproiector, calculator, tablă electronică interactivă;
aplicaţii
dicţionare; antologii.
Laborator

Proiect

Competenţe specifice acumulate
- Cunoaşterea şi aprofundarea momentelor importante şi a marilor autori;
Competenţe
- Analiza unor opere reprezentative pentru ilustrarea doctrinei baroce şi clasice, a genurilor epocii;
profesionale
- Înţelegerea complementarităţii studiului sincronic cu cel diacronic, urmărirea evoluţiei genurilor;
6.
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Competenţe
transversale

- Sesizarea statutului operei literare, a legăturii între discursul literar şi discursul dramatic.

Utilizarea componentelor domeniului Limbi şi literaturi în deplică concordanţă cu etica
profesională

Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.

Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de
formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe
instituţionale de dezvoltare personală şi profesională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 familiarizarea cu imaginea de ansamblu a civilizaţiei şi literaturii franceze în
secolul al XVII-lea;
 cunoaşterea şi aprofundarea momentelor importante şi a marilor autori
Obiective specifice
 cursul înarmează pe studenţi cu cunoştinţe esenţiale asupra literaturii secolului al
XVII-lea, fixează şi sistematizează câteva concepte literare de bază, oferă
metodele de interpretare a operei dramatice şi în proză
 înţelegerea complementarităţii studiului sincronic cu cel diacronic, urmărirea
evoluţiei genurilor
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
4
Expozitivă
 Le XVIIe siècle Ŕ image d’ensemble
Participativa
2
 Baroque et classicisme
Interactiva
4
 La tragi-comédie, la comédie et la tragédie Ŕ image
d’ensemble
2
 L’oeuvre de Corneille
4
 L’oeuvre de Molière
4
 L’oeuvre de Racine
2
 Le roman: Mme de La Fayette
2
 La Fontaine et la fable
2
 Perrault et le conte d’auteur
2
 Les genres mineurs
Bibliografie
1. Adam, A., Histoire de la littérature française au XVIIe siècle, collection « Bibliothèque de l’Évolution de
l’Humanité », Éditions Albin Michel, 1997, 3 vol.
2. Adam, A., L’Age classique, Paris, Arthaud, 1968
3. Adam, J.M., Langue et littérature, Paris, Hachette, 1991
4. Barthes, R., Sur Racine, Paris, Seuil, 1965
5. Clarac, P., L’âge classique, Paris, Arthaud, 1969
6. Constantinescu, M., Courants et modes littéraires du XVIIe siècle, Editura Universitatii Suceava, 1998
7. Constantinescu M., Les contes de Perrault en palimpsestes, Editura Universitatii Suceava, 2006
8. Descotes, M., Les grandes rôles du théâtre de Racine, Paris, P.U.F., 1957
9. Emilion, A., Cours de littérature française, XVIIe siècle, T.U.B., 1976
10. Gyurcsik, M., Cours de littérature française classique, Tipografia Universităţii Timişoara, 1975
11. Ion, A., Histoire de la littérature française, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1982
12. Larthomas, Pierre, Le langage dramatique, P.U.F., Paris, 1990.
13. Lever, M., Le Roman français au XVIIe siècle, Paris, P.U.F., 1981
14. Norbert, E., La société de cour, Paris, Calman Lévy, 1974
15. Pouzin, B., Le XVIIe siècle, Paris, Nathan, 1990
16. Roger, I., Le Grand Siècle, Paris, Seghers, 1962
17. Roubine, J.J., Lectures de Racine, Paris, Armand Colin, 1971
18. Tapié, A., Le Baroque, Paris, P.U.F., 1991
19. Scherer, J., La dramaturgie classique en France, Paris, Nizet, 1986
20. Villari Rosario, Omul baroc, trad. D. Cojocaru, Polirom, Iaşi, 2000.
Bibliografie minimală
Constantinescu, M., Courants et modes littéraires du XVIIe siècle, Editura Universitatii Suceava, 1998.
Emilion, A., Cours de littérature française, XVIIe siècle, T.U.B., 1976
Gyurcsik, M., Cours de littérature française classique, Tipografia Universităţii Timişoara, 1975
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
 Image d’ensemble du XVIIe siècle

Nr. ore
2

Metode de predare
Dezbatere

Observaţii
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2
Lucrul în echipă
 Analyse d’un corpus de textes de l’Illusion comique de
Lucrul individual
Pierre Corneille
Participativă
2
 Analyse d’un corpus de textes du Cid de Pierre Corneille
Interactivă
2
 Analyse d’un corpus de textes du Bourgeois gentilhomme
de Molière
2
 Analyse d’un corpus de textes de Tartuffe de Molière
2
 Analyse d’un corpus de textes de Bérénice de Jean
Racine
2
 Analyse d’un corpus de textes de Phèdre de Jean Racine
Bibliografie
Constantinescu M., Les contes de Perrault en palimpsestes, Editura Universitatii Suceava, 2006
Emilion, A., Cours de littérature française, XVIIe siècle, T.U.B., 1976
Gyurcsik, M., Cours de littérature française classique, Tipografia Universităţii Timişoara, 1975
Bibliografie minimală
Constantinescu M., Les contes de Perrault en palimpsestes, Editura Universitatii Suceava, 2006
Emilion, A., Cours de littérature française, XVIIe siècle, T.U.B., 1976
Gyurcsik, M., Cours de littérature française classique, Tipografia Universităţii Timişoara, 1975
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei sunt utile în profesia de dascăl, solicită inventivitatea, valorizează activităţile ludice,
dezvoltă imaginaţia.

9.


10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Abilităţi de a identifica autori şi opere
Examen
reprezentative pentru secolul al XVII-lea
francez;
Curs
- Capacitatea de a pune în evidenţă trăsături
reprezentative ale curentelor şi modelor
literare aparţinând secolului al XVII-lea,
precum şi ale autorilor respectivi.
- Cunoaşterea amănunţită a operelor propuse
Evaluare pe parcurs
spre analiză;
- Capacitatea de a analiza operele respective
Seminar
şi de a identifica în unele fragmente propuse
spre analiză trasături baroce, respectiv
clasice.
Standard minim de performanţă
Cunoaşterea şi identidicarea momentelor importante şi a marilor autori ai secolului al XVII-lea francez.
-

Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs

50%

50%

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

CURS PRACTIC LIMBA FRANCEZĂ - CONVERSAȚIE

Titularul activităţilor de curs

-

Titularul activităţilor de seminar

Benoit Paul GUSTOT
Anul de studiu
I
Semestrul
I
Tipul de evaluare
C
Regimul
Categoria formativă a disciplinei
disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
28 Curs
Seminar
de învăţământ

Laborator
Laborator

2
28

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d) Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi (precizaţi):
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
28
28
14
10
2

84
120
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe
 Cunoaşterea limbii franceze cel puţin la nivelul B1
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului

Desfăşurare
Seminar

aplicaţii
Laborator
 Acces la internet și videoproiector
Proiect

Competenţe specifice acumulate
Cunoaşterea și înţelegerea terminologiei de viață cotidiană.
Competenţe
Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru exprimarea spontană în limba franceză..
profesionale
6.

Competenţe
transversale

Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională
Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumareade roluri specifice
Organizarea unui proiect individual de formare continuă
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 Transférer la maîtrise des connaissances grammaticales dans des productions
orales
 Entraîner la phonétique
 Entraîner la compréhension orale
8.

Conţinuturi

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
 1) Faire connaissance

Nr. ore
2

 2) Le métier idéal /le rôle de l’école

2

 3) Mes habitudes

1

 4) L’importance des souvenirs

2

 5) Raconter un souvenir / un fait divers au
passé
 6) Commenter une photographie ou un
tableau
 7) Le rôle du téléphone

1

 8) Mon pays

1

 9) Argumenter à l’aide de causes et de
conséquences
 10) Résumer et commenter un court
métrage

4

1
2

2

Metode de predare
Exposition, vocabulaire,
conversation
Exposition vocabulaire,
préparation individuelle, débat
Exposition vocabulaire,
préparation individuelle, débat
Compréhension à la vidéo,
exposition vocabulaire, débat
Production écrite, mise en
commun
Prouction écrite,
mise en commun
Compréhension à l’écoute,
exposition vocabulaire, débat
Exposition du vocabulaire,
préparation, débat
Préparation individuelle, débat

Observaţii

Compréhension à l’écoute,
exposition du vocabulaire,
préparation individuelle
Lecture, débat
Préparation en groupes

6
 11) Argumenter
4
 12) Jeux de rôles
Bibliografie

https://leszexpertsfle.com/
 http://apprendre.tv5monde.com/
 http://emilie.en-savoie.com/
 La grammaire des premiers temps, A1-A2, Dominique Aubry et Marie-Laure Chalaron, Presses universitaires de
Grenoble, FLE, 2014
 La grammaire des premiers temps, B1-B2, Dominique Aubry et Marie-Laure Chalaron , Presses universitaires de
Grenoble, FLE, 2015
Bibliografie minimală
 La grammaire des premiers temps, A1-A2, Dominique Aubry et Marie-Laure Chalaron, Presses universitaires de
Grenoble, FLE, 2014
 La grammaire des premiers temps, B1-B2, Dominique Aubry et Marie-Laure Chalaron , Presses universitaires de
Grenoble, FLE, 2015
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei corespund cerinţelor profesionale din domeniile: Limbă franceză contemporană şi
Educaţie (predarea limbii franceze). Cunoştinţele acumulate şi perfecţionarea lor în cadrul acestui tip de activitate
practică are o arie largă de aplicativitate în domeniile ştiinţelor limbajului, cu deschidere spre Educaţie şi
cercetare.
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10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Abilităţi în conversația curentă în limba
franceză
Standard minim de performanţă
Laborator

Metode de evaluare
- Verificare periodică
- Test evaluare finală

Pondere din nota
finală
50%
50%

Programa analitică / Fişa disciplinei




Capacitatea de a argumenta o opinie
Însușirea vocabularului despre viața cotidiană
Construirea unor răspunsuri coerente
Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

CURS PRACTIC LIMBA FRANCEZĂ - GRAMATICĂ

Titularul activităţilor de curs

-

Titularul activităţilor de seminar

Benoit Paul GUSTOT
Anul de studiu
I
Semestrul
I
Tipul de evaluare
C
Regimul
Categoria formativă a disciplinei
disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
28 Curs
Seminar
de învăţământ

Laborator
Laborator

2
28

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d) Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi (precizaţi):
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
28
28
14
10
2

84
120
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe
 Cunoaşterea limbii franceze cel puţin la nivelul B1
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului

Desfăşurare
Seminar

aplicaţii
Laborator
 Acces la internet și videoproiector
Proiect

Competenţe specifice acumulate
- Descrierea sistemului gramatical al limbii franceze şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea
de texte şi în interacţiunea verbală;
Competenţe
- Recunoaşterea elementelor care alcătuiesc construcțiile gramaticale în limba franceză (substantivul,
profesionale
verbul, adverbul, determinanţii, adjectivul, pronumele etc.);
- Folosirea unui metalimbaj adecvat pentru descrierea elementelor care alcătuiesc construcțiile
gramaticale în limba franceză;
6.

Programa analitică / Fişa disciplinei

Competenţe
transversale

- Construirea şi utilizarea corectă şi nuanţată a grupurilor nominale și verbale în fraza franceză, atât
în discursul scris, cât şi în discursul oral.
Studenţii vor putea:
- să aplice strategii de învăţare şi de cercetare adecvate (lectura bibliografiei, consultarea
dicţionarelor,
audierea/lectura documentelor autentice, dezbaterea în grup mare sau restrâns, contactul cu locutorii
nativi etc.);
- să utilizeze tehnologiile informaţiei şi ale comunicării atât pentru procesul de învăţare, cât şi pentru
colaborarea cu cadrul didactic şi cu ceilalţi colegi;
- să realizeze proiecte simple şi ample, cu impact asupra evoluţiei lor profesionale şi umane.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 Aborder systématiquement à l’oral et à l’écrit les contenus grammaticaux de la
langue française
 Aborder systématiquement la phonétique et la prosodie de la langue française
8. Conţinuturi
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1
Exposition, exercices
 1) Le verbe „être” et „avoir”
écrits, production
3
 2) Le présent de l’indicatif
orale
3
 3) Les temps du passé
2
 4) Les caractérisants du nom : Les adjectifs
3
 5) Les caractérisants du nom : Les propositions relatives
1
 6) Les adverbes
1
 7) La négation
2
 8) L’expression de la cause
2
 9) L’expression de la conséquence
2
 10) Le subjonctif
2
 11) L’expression de l’opposition
2
 12) Le futur
2
 13) Le passif
2
 14) Le discours rapporté
Bibliografie
 La grammaire des premiers temps, A1-A2, Dominique Aubry et Marie-Laure Chalaron, Presses universitaires de
Grenoble, FLE, 2014
 La grammaire des premiers temps, B1-B2, Dominique Aubry et Marie-Laure Chalaron , Presses universitaires de
Grenoble, FLE, 2015
 La grammaire en dialogue, niveau débutant, Claire Miquel, CLE International, 2005
 La grammaire en dialogue, niveau intermédiaire, Claire Miquel, CLE International, 2005
 Grammaire progressive du français, Maïa Grégoire et Odile Thiévenaz, CLE International, 2012
 Grammaire critique du français, Marc Wilmet, Hachette Duculot, 1997
 Le sens grammatical, Dan Van Raemdonck &al., Gramm-R, études de linguistiques française P.I.E Peter Lang, 2011
Bibliografie minimală
 La grammaire des premiers temps, A1-A2, Dominique Aubry et Marie-Laure Chalaron, Presses universitaires de
Grenoble, FLE, 2014
 La grammaire des premiers temps, B1-B2, Dominique Aubry et Marie-Laure Chalaron , Presses universitaires de
Grenoble, FLE, 2015
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei corespund cerinţelor profesionale din domeniile: Limbă franceză contemporană şi
Educaţie (predarea limbii franceze). Cunoştinţele acumulate şi perfecţionarea lor în cadrul acestui tip de activitate
practică are o arie largă de aplicativitate în domeniile ştiinţelor limbajului, cu deschidere spre Educaţie şi
cercetare.

9.


10. Evaluare
Tip activitate
Laborator

Criterii de evaluare
Abilităţi în rezolvarea problemelor de

Metode de evaluare
- Verificare periodică

Pondere din nota
finală
50%
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gramatică.
- Test evaluare finală
Standard minim de performanţă
Însuşirea şi valorificarea conceptelor de bază din domeniul gramaticii limbii franceze
Însuşirea structurilor gramaticale specifice limbii franceze.
Creativitate.
Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs

50%

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI

• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
TEORIA LITERATURII
Titularul activităţilor de curs
Lector univ. dr. Elena-Camelia BIHOLARU
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Elena-Camelia BIHOLARU
Semestrul
2
Tipul de evaluare
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber
aleasă)

• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din
42
Curs 28 Seminar
planul de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

E
DF
DO

Proiect
Proiect

-

ore
16
16
16
2
8

48
100
4

• Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
• Competenţe
• • Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
• Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
• Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
Desfăşurare
Seminar
• Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
aplicaţii
• Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
•

Competenţe specifice acumulate
• Cunoaşterea și înţelegerea conceptelor de teorie literară.
• Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea textului literar.
Competenţe
• Utilizarea adecvată a conceptelor literare în concordanță cu apartenența lor la epocile şi
profesionale
curentelor literare din spaţiul francez pentru interpretarea textului literar.
• Elaborarea unui proiect pe o temă de teorie literară cu aplicație pe literatura/cultura franceză,
respectând normele de cercetare.
Competenţe
• Definirea şi descrierea formelor de evoluţie şi a transformărilor produse la nivelor conceptelor de
transversale
teoria a literaturii.

Programa analitică / Fişa disciplinei
• Aplicarea conceptelor de teorie literară în investigarea dinamică şi interrelaţionarea
fenomenului literar/cultural; relaţionarea discursului teoretic literar cu discursul cultural şi ştiinţific.
• Precizarea şi descrierea specificului de artă poetică în spaţiul cultural al limbii şi literaturii
franceze.
• Explicarea poziţiei operelor literare în contextul cultural francez şi raportarea lor la tradiţiile
literare din cultura franceză.
• Analiza textelor literare din cultura franceză cu respectarea normelor de cercetare specifice.
• Elaborarea unui proiect pe o temă de teorie literară, respectând metodele şi pricipiile moderne de
cercetare.
• Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
• însuşirea şi valorificarea conceptelor de baza privitoare la știința literaturii;
• formarea de capacităţi necesare pentru receptarea, înțelegerea și interpretarea
textului literar;
• însuşirea unor metode de interpretare a literaturii, dezvoltarea spiritului critic, a
spiritului de analiză si sinteză.
Obiective specifice
• abordarea operelor literare din perspective teoriei literaturii în contextul
evoluţiei anumitor genuri (roman, poveste filosofică, articol de dicţionar, pamflet,
teatru, poezie, tratat);
• aprofundarea fenomenului literar prin exerciţiul concret de lectură, analiză şi
interpretare în context literar şi cultural.
•

Conţinuturi

1. Les sciences de la littérature.

Nr.
ore
2

2. Le concept de littérature.

Curs

Observaţii

Metode de predare

2

Expunere, prelegere,
problematizare,
interpretarea şi
analiză textuală,
conversaţie euristică.
↓

Materiale didactice:
suport de curs,
antologii, dicţionare
literare, baze on line
(www.gallica.bnf.fr)
↓

3. La littérarité - la dimension artistique des textes.

2

↓

↓

4-5. Ecoles et courants littéraires.
6. Le concept de genre littéraire. Histoire, identité et
fonctions.

4
2

↓
↓

↓
↓

7-8.Outils théorique et méthodes de lecture. Approche 4
↓
↓
exégétique ; philologique ; contextuelle ; immanente ;
intertextuelle et transtextuelle.
9. Le style littéraire Ŕ entre exégèse et esthétique. Le 2
style d’auteur.
10-11. Les figures de style.
4
12. Lire le texte poétique.
2
13. Lire le texte narratif.
2
14. Lire le texte dramatique
2
Bibliografie
Aristote, 1990, Poétique, Edition Le Livre de Poche, Collection Classiques, 216 pages.
Auerbach, Eric, 1992, Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale, Edition Gallimard,
Collection Tel, traduit de l’allemand par Cornélius Heim, Paris, 662 pages.
Bergez, Daniel, 2010, L’explication de texte littéraire, 2ème édition, Essai, Armand Colin, Paris, 2010.
Bacry, Patrick, 1992, Les Figures de style et autres procédés stylistiques, Editions Belin, Paris.
Chassang, Arsène, Senninger, Charles, Les textes littéraires généraux, 1991, Editions Hachette, Paris, 560 pages.
Charles, Michel, 1995, Introduction à l’étude des textes, Editions du Seuil, Paris.
Collectif, 1986, Théorie des genres, Edition Seuil, Collection Points, Paris, 205 pages
Combe Dominique, 1992, Les genres littéraires, Édition Hachette, Collection Contours littéraires, Paris, 169 pages.
Compagnon, Antoine, 1998, Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Editions du Seuil, Paris.
Culler, Jonathan, 2003, Teoria literară, Bucureşti, Editura Cartea Românească.
Doumet, Christian, 2004, Faut-il comprendre la poésie ?, Klincksieck, Paris.
Dufays Jean-Louis, Lisse Michel, Meurée Christophe, 2010, Théorie de la littérature : Une introduction, Editions

Programa analitică / Fişa disciplinei
Academia, Collection : Intellection, Paris, 208 pages.
Eco, Umberto, 1970, Opera deschisă, Bucureşti, Editura Univers.
Eco, Umberto, 1991, Lector in fabula, Bucureşti, Editura Univers.
Eco, Umberto, 1996, Limitele interpretării, Constanţa, Editura Pontica.
Genette Gérard, 2004, Fiction et diction. Introduction à l'architexte, Edition Seuil, Collection Points Essai, 240
pages.
Genette Gérard, 1999, Opera artei. Imanenta si transcendenta, Bucuresti, Editura Univers.
Genette Gérard, 2000, Relatia estetica, Bucuresti, Editura Univers.
Jimenez, Marc, 2004, L’esthétique contemporaine. Tendances et enjeux, Edition Klincksieck, Collection 50
questions, Paris, 128 pages.
Joubert, Jean-Louis, 2010, La poésie, Armand Colin, Etude, Paris.
Jouve, Vincent, 1993, La Lecture, Hachette, Paris.
Morar, Ovidiu, 2003, Curs de teoria literaturii, Editura Universităţii Suceava.
Macé Marielle, 2013, Le genre littéraire, Edition Flammarion, Collection : GF corpus, Paris, 256 pages.
Noille-Clauzade Christine, 2004, Le style, Édition Flammarion, Collection Garnier Flammarion / Corpus
Littérature, Paris, 258 pages.
Piégay-Gros, Nathalie, 2002, Le lecteur, Flammarion, Paris.
Popa, Marian, 1976, Comicologia, Bucureşti, Editura Univers.
Preiss, Alex, 2012, La Dissertation littéraire, Armand Colin, Paris.
Santerres-Sarkany, Stephane, 2001, Teoria literaturii, Bucureşti, Editura Cartea Românească.
Sartre, Jean-Paul, 2004, Qu’est-ce que la littérature ?, Edition Gallimard, Collection Essais, Paris.
Starobinski, Jean, 1985, Textul şi interpretul, Bucureşti, Editura Univers.
Tiutiuca, Dumitru, 2005, Pentru o nouă teorie literară, Editura Timpul, Iaşi.
Todorov Tzvetan, 1987, La Notion de littérature et autres essais, Édition Seuil, Collection Points-Essais, Paris, 186
pages.
Vaillant, Allain, 2005, La Poésie. Introduction aux méthodes d’analyse des textes poétiques, Editions Nathan,
Paris.
Valette, Bernard, 1992, Le Roman. Introduction aux méthodes et aux techniques modernes d’analyse littéraire,
Editions Nathan, Paris, 1992.
Vassevière, Jacques, Toursel, Nadine, 2012, Littérature : 140 textes théoriques et critiques, 3 ème édition, Edition
Armand Colin, Paris, 384 pages.
Wellek, René, Warren, Austin,1967, Teoria literaturii, Bucureşti, Editura pentru literatură universală.
Wellek, René, 1970, Conceptele criticii, Bucureşti, Editura Univers.
Dictionnaire des genres et notions littéraires, Albin Michel, Paris, 1997.
Dictionnaire des littératures, Larousse, 2 vol., 1985.
Dictionnaires des œuvres du XXème siècle, Robert, 1995.
Dictionnaire des symboles, Robert Lafont, 1998.
Bibliografie minimală
1. Compagnon, Antoine, 1998, Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Editions du Seuil, Paris.
2. Dufays Jean-Louis, Lisse Michel, Meurée Christophe, 2010, Théorie de la littérature : Une introduction,
Editions Academia, Collection : Intellection, Paris, 208 pages.
3. Genette Gérard, 2004, Figures I, II, III, Edition Seuil, Collection Points Essai, Paris.
4. Morar, Ovidiu, 2003, Curs de teoria literaturii, Editura Universităţii Suceava.
5. Eco, Umberto, 1996, Limitele interpretării, Constanţa, Editura Pontica.
Aplicaţii (Seminar)
1. Aristote, La Poétique. Boileau, Arta poetică.
Hugo, prefaţă la Cromwell.
2. Jean-Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?
3. Todorov Tzvetan, La Notion de littérature et autres
essais.
4. Antoine Compagnon, Le démon de la théorie.
Littérature et sens commun.
5. Genette Gérard, Figures, I,II,III.

Nr. ore
2

6. Figures de style. Analyse et interprétation du texte
poétique.
7. Figures de style. Analyse et interprétation du texte
narratif.
Bibliografie
• Lucrările de teorie literară prezentate la curs şi seminar.

2

2
2
2
2

2

Metode de predare
Metoda interactivă,
interpretarea şi
analiză textuală,
conversaţia euristică,
explicaţia, dezbaterea, exemplificarea,
dialogul.

Observaţii
Materiale didactice:
suport de curs,
antologii, dicţionare
literare.

Programa analitică / Fişa disciplinei
Bibliografie minimală
• Lucrările de teorie literară studiate la seminar.
•

•

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei corespund exigenţelor programelor de studii similare din centrele universitare din ţară şi
străinătate şi contribuie la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară a studenţilor.
•

Evaluare

Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Criteriile generale de evaluare (completitudinea Evaluare sumativă
50%
şi corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică, prin examinare scrisă.
fluenţa de exprimare, forţa de argumentare);
Criterii specifice disciplinei;
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi
motivaţionale ale activităţii studenţilor:
Curs
- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund
argumentate de teorie a literaturii;
- lectură critică și analiză de concepte de teorie
literară cu exemplificare pe texte date;
- rigoare și pertinență în folosirea conceptelor și
termenilor de teorie literară în analiza de texte;
- parcurgerea bibliografiei obligatorii.
Prezenţa (obligatorie în proporţie de 75%: 5 Evaluare periodică
25%
seminarii), activitatea la seminarii, rezolvarea prin examinare orală.
sarcinilor în timpul seminariilor şi a temelor Teme în scris
25%
Seminar
acasă.
Lectura integrală a cel puţin trei din operele
studiate la seminar.
Standard minim de performanţă
Prezenţa (obligatorie în proporţie de 75%: 5 seminarii), activitatea la seminarii, rezolvarea sarcinilor în timpul
seminariilor şi a temelor acasă.
Lectura integrală a cel puţin şapte din operele studiate la seminar.
Data completării
30.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
LIMBA FRANCEZĂ CONTEMPORANĂ (GRUPUL NOMINAL)
Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Simona-Aida MANOLACHE

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Conf. univ. dr. Simona-Aida MANOLACHE
Semestrul
2
Tipul de evaluare
Examen scris şi oral
Categoria formativă a disciplinei
DS
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi: Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

Proiect
Proiect

-

ore
14
14
21
2
3

51
96
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Parcurgerea cursului de Teoria limbii şi lingvistică generală
Competenţe
 Cunoaşterea limbii franceze cel puţin la nivelul B1
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Accesul la bibliografie (toţi studenţii vor avea permis pentru biblioteca USV şi fişă
de înscriere la Lectoratul francez)
Desfăşurare
Seminar
 Accesul la internet
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
La terminarea cursului, studenţii vor fi capabili:
a. să recunoască elementele care alcătuiesc grupul nominal în limba franceză (substantivul,
Competenţe
determinanţii, adjectivul, pronumele);
profesionale b. să analizeze, cu ajutorul unui metalimbaj adecvat (syntagme, paradigme, nom, déterminant
actualisateur, numéral, genre etc.), elementele care alcătuiesc grupul nominal în limba franceză;
c. să construiască şi să utilizeze corect şi nuanţat grupurile nominale în fraza franceză, în scris şi oral.
6.

Programa analitică / Fişa disciplinei
Competenţe
transversale

Studenţii vor putea:
d. să aplice strategii de învăţare şi de cercetare adecvate (lectura bibliografiei, consultarea dicţionarelor,
audierea/lectura documentelor autentice, dezbaterea în grup mare sau restrâns, contactul cu locutorii
nativi etc.);
e. să utilizeze tehnologiile informaţiei şi ale comunicării atât pentru procesul de învăţare cât şi pentru
colaborarea cu cadrul didactic şi cu ceilalţi colegi;
f. să realizeze proiecte simple şi ample, cu impact asupra evoluţiei lor profesionale şi umane.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor de morfologie şi de sintaxă necesare pentru
general al
recunoaşterea, descrierea, construirea şi folosirea grupurilor nominale în limba franceză;
disciplinei
Obiective
 însuşirea de către studenţi a metalimbajului specific analizei morfologice şi sintactice a grupului
specifice
nominal (syntagme, paradigme, groupe nominal, nom, genre, nombre, déterminant, article,
adjectif, degré de comparaison, degré d’intensité, pronom, personne etc.);
 familiarizarea studenţilor cu particularităţile construirii grupului nominal în limba franceză
(elemente constitutive, ordinea cuvintelor, acordul);
 conştientizarea de către studenţi a diferenţelor între limba franceză şi limba română din punctul de
vedere al construirii şi folosirii grupului nominal.
 conştientizarea de către studenţi a relaţiei între cunoaşterea morfosintaxei şi calitatea
interacţiunilor verbale în existenţa cotidiană.
8.

Conţinuturi

Curs
10. Introduction: La grammaire moderne. Les
grandes leçons de la linguistique

Nr.
ore
2

11. Le nom Ŕ définition. Le groupe nominal.
Classes de noms. Le genre du nom

2

12. Le nombre du nom

2

13. Les
déterminants
essentiellement
actualisateurs. L’article défini. L’article
indéfini.

2

14. L’article
partitif.
démonstratif

déterminant

2

15. Les déterminants possessifs. Les indéfinis
essentiellement actualisateurs. Le degré
zéro d’actualisation
16. Le numéral

2

17. Les déterminants indéfinis. Répétition et
non-répétition des déterminants

2

Le

2

Metode de predare
- dialog pe tema strategiilor de
învăţare;
- prezentarea cursului şi a
criteriilor de evaluare;
- prezentarea şi analizarea prin
comparaţie a lucrărilor din
bibliografie;
- explicaţie;
- lectură, traducere şi analiză de
text;
- brainstorming;
- problematizare;
- prelegere interactivă;
- lectură, traducere şi analiză de
text;
- conversaţie euristică;
- prelegere interactivă;
- audiţie şi analiză de text;
- prelegere interactivă;
- problematizare: comparaţie
între limba franceză şi limba
română;
- lectură, traducere şi analiză de
text;
- prelegere interactivă;
- audiţie şi analiză de text;
- problematizare;
- prelegere interactivă;
- lectură, traducere şi analiză de
text;
- brainstorming;
- prelegere interactivă;
- lectură, traducere şi analiză de
text;
- problematizare;

Observaţii
Cursul introductiv va
actualiza cunoştinţele
acumulate la cursul de
Teoria limbii şi
lingvistică generală.

Texte suport:
Anunţuri matrimoniale
şi imobiliare

Text suport:
Didier Decoin, John
l’Enfer
Text suport:
Coeur de pirate, Tous
les garçons

Texte suport:
Une recette de
bavaroise;
Boris Vian, L’écume
des jours
Text suport:
Oldelaf, Le café
Text suport:
Un, deux, trois, nous
irons au bois
Text suport:
Georges Simenon,
Maigret a peur

Programa analitică / Fişa disciplinei
18. La caractérisation. L’adjectif qualificatif
(définition, classification, genre et
nombre)

2

19. Degrés de comparaison et degrés
d’intensité de l’adjectif qualificatif. La
place de l’adjectif qualificatif

2

20. Les pronoms Ŕ définition, classification.
Les pronoms personnels. Les pronoms
réfléchis
21. Le pronom démonstratif; le pronom
possessif; les pronoms adverbiaux

2

22. Les pronoms relatifs; les pronoms
interrogatifs; les pronoms indéfinis

2

23. Conclusions

2

2

- prelegere interactivă;
- lectură, traducere şi analiză de
text;
- problematizare;
- prelegere interactivă;
- lectură, traducere şi analiză de
text;
- prelegere interactivă;
- test;
- audiţie şi analiză de text;
- conversaţie euristică;
- prelegere interactivă;
- lectură, traducere şi analiză de
text;
- prelegere interactivă;
- lectură, traducere şi analiză de
text;
- prelegere interactivă;
- conversaţie euristică;
- negociere evaluare.

Texte suport:
Edmond Rostand:
Cyrano de Bergerac;
www.actuanimaux.com
Text suport:
Texte publicitare
(afişe);
Astérix chez les
Bretons
Text suport:
Diam’s, Ma France à
moi
Text suport:
Marguerite Yourcenar,
Mémoires d’Hadrien
Text suport:
Marguerite Yourcenar,
Mémoires d’Hadrien

Bibliografie
AGRIGOROAIEI, Valentina (1994) : La sphère du nom. Morphosyntaxe du français contemporain, Iaşi, Editura
Fundaţiei « Chemarea »
CRISTEA, Teodora (1979) : Grammaire structurale du français contemporain, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică
DOSPINESCU, Vasile (1998) : Tout (ou presque) sur le groupe nominal en français contemporain, Iaşi, Editura
Junimea
DOSPINESCU, Vasile ; MANOLACHE, Simona (2003): Précis de grammaire (théorie et pratique). Le nom et le
groupe nominal (en français contemporain), Suceava, Editura Universităţii Suceava
DUBOIS, Jean (1965): Grammaire structurale du français: nom et pronom, Paris, Larousse
DUCROT, O., SCHAEFFER, J.-M. (1995, 2000): Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris,
Editions du Seuil (NDESL).
GREVISSE, Maurice ; GOOSSE, André (2016) : Le Bon Usage, 16e édition, De Boeck Supérieur
MUNTEANU SISERMAN Mihaela (2008): Morphologie du groupe nomainal (theorie et pratique), Baia-Mare, Editura
Universităţii de Nord
RIEGEL, Martin ; PELLAT, Jean-Cristophe ; RIOUL, René (édition 2016) : Grammaire méthodique du français, Paris,
PUF
TOGEBY, Knud (1982) : Grammaire française (Volume I : Le Nom), publié par Magnus Berg, Ghani Merad et Ebbe
Spang-Hanssen, Akademisk Forlag, Copenhague, Études Romanes de l’Université de Copenhague
WILMET, Marc (1997, 2010) : Grammaire critique du français, Paris, Bruxelles, De Boeck Duculot (5e édition en
2010)
Corpus de texte :
- cântece contemporane în limba franceză ;
- articole din presa contemporană (tipărită şi on-line);
- fragmente din texte literare (Marguerite Yourcenar, Georges Simenon, Daniel Pennac, Louis Ferdinand Céline,
Corinna Bille etc.) ;
- benzi desenate.
Bibliografie minimală
DOSPINESCU, Vasile ; MANOLACHE, Simona (2003): Précis de grammaire (théorie et pratique). Le nom et le
groupe nominal (en français contemporain), Suceava, Editura Universităţii Suceava
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
8. Les niveaux d’analyse linguistique
9. Les marques du genre et du nombre dans le code oral et
dans le code écrit
10. L’emploi des articles
11. Emplois et valeurs des déterminants du nom
12. L’accord de l’adjectif qualificatif
13. L’emploi de l’adjectif qualificatif
14. Formes et emplois des pronoms

Nr. ore
2
2
2
2
2
2
2

Metode de predare
- lectură/audiţie de
documente autentice;
- observaţie, analiză;
- exerciţii de diverse
tipuri, în scris şi oral
(lacunare, puzzle, de
tip VRAI/FAUX, de
împerechere, de tip

Observaţii
Se vor folosi diverse
tipuri de documente
autentice.
Vor fi propuse
studenţilor atât
exerciţii structurale
cât şi activităţi de
invăţare /sarcini.
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întrebare-răspuns, de
analiză etc.);
- jocuri (jocuri de
cuvinte, jocuri pe
roluri);
- conversaţii;
- dezbateri.
Bibliografie
DOSPINESCU, Vasile ; MANOLACHE, Simona (2003): Précis de grammaire (théorie et pratique). Le nom et le
groupe nominal (en français contemporain), Suceava, Editura Universităţii Suceava
DOSPINESCU, Vasile ; MANOLACHE, Simona (1999) : Le groupe nominal mis en exercices, în colaborare cu prof.
univ. dr. Vasile Dospinescu, Iaşi, Editura Junimea, 1999
GREVISSE, Maurice ; GOOSSE, André (2016) : Le Bon Usage, 16e édition, De Boeck-Duculot
 www.lepointdufle.net
 www.tv5.org
Bibliografie minimală
DOSPINESCU, Vasile ; MANOLACHE, Simona (1999) : Le groupe nominal mis en exercices, în colaborare cu prof.
univ. dr. Vasile Dospinescu, Iaşi, Editura Junimea, 1999
www.lepointdufle.net
www.tv5.org
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul de morfosintaxă a grupului nominal este unul fundamental pentru pregătirea specialiștilor în limba franceză,
indiferent care ar fi cariera spre care se îndreaptă, motiv pentru care este propus de majoritatea facultăților de litere,
din țară și din străinătate. Conținuturile disciplinei sunt similare cu cele ale disciplinelor echivalente din programelor
de studii ale universităților din ţările europene. Ele corespund competenţelor specificate în planurile de învățământ ale
FLSC (şi, implicit, în RNCIS).
9.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Participarea activă la curs;
Curs
Participarea la examenul scris şi oral
Participarea activă la seminar;
Seminar

Analizarea activității la curs
Analizarea răspunsurilor/interacţiunii la
examenul scris şi oral
Analizarea activității la seminar
Verificarea temelor date la curs şi la
seminar

Pondere din nota
finală
20%
50%
20%

10%
Standard minim de performanţă
Standarde minime pentru nota 5:
 recunoaşterea elementelor ce alcătuiesc Grupul nominal în limba franceză;
 folosirea adecvată a metalimbajului pentru descrierea unor grupuri nominale care nu pun probleme deosebite
de analiză;
 construirea corectă a grupurilor nominale în fraze lipsite de complexitate.
Standarde minime pentru nota 10:
 sintetizarea şi exemplificarea pe baza unui corpus original a principalelor teme de morfosintaxă a grupului
nominal;
 producerea şi utilizarea corectă şi nuanţată a grupurilor nominale în discursuri simple, orale sau scrise.
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic

Semnătura decanului
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18.10.2016

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI

• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
ISTORIA LITERATURII FRANCEZE (SECOLUL LUMINILOR)
Titularul activităţilor de curs
Lector univ. dr. Elena-Camelia BIHOLARU
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Elena-Camelia BIHOLARU
Semestrul
2
Tipul de evaluare
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber
aleasă)

• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din
42
Curs 28 Seminar
planul de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

E
DS
DO

Proiect
Proiect

-

ore
28
14
28
2
8

70
120
4

• Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
• Competenţe
• • Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
• Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
• Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
Desfăşurare
Seminar
• Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
aplicaţii
• Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
•

Competenţe specifice acumulate
• Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvata a conceptelor literare specifice epocii
Luminilor.
Competenţe
• Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea fenomenului literar al
profesionale
Luminilor în variate proiecte asociate domeniului.
• Utilizarea adecvată a conceptelor literare specifice epocilor şi curentelor literare din spaţiul
francez şi utilizarea corpusului literar de referinţă pentru interpretarea textului literar.

Programa analitică / Fişa disciplinei

Competenţe
transversale

• Elaborarea unui proiect pe o temă dată din literatura/cultura franceză, respectând normele
de cercetare.
• Definirea şi descrierea formelor de evoluţie, a temelor esenţiale şi a transformărilor produse în
spaţiul literar şi cultural al Luminilor.
• Aplicarea conceptelor de teorie literară în investigarea dinamică şi interrelaţionarea
fenomenului literar/cultural; relaţionarea discursului literar cu discursul cultural şi ştiinţific.
• Precizarea şi descrierea specificului epocii Luminilor în spaţiul cultural al limbii şi literaturii
Franceze.
• Explicarea poziţiei operelor literare în contextul cultural francez şi raportarea lor la tradiţiile
literare din cultura franceză.
• Analiza textelor literare din cultura franceză cu respectarea normelor de cercetare specifice.
• Elaborarea unui proiect pe o temă dată din cultura franceză, respectând metodele şi pricipiile
moderne de cercetare.

• Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
• însuşirea şi valorificarea conceptelor de baza privitoare la spaţiul literar, cultural, estetic şi
general al
ideologic specific epocii Luminilor;
disciplinei
• formarea de capacităţi necesare pentru receptarea operelor în contextul mentalităţilor secolului
al XVIII-lea în spaţiul francez şi în cel european;
• însuşirea unor metode de interpretare a literaturii, dezvoltarea spiritului critic, a spiritului de
analiză si sinteză.
Obiective
• abordarea operelor literare în contextul evoluţiei anumitor genuri (roman, poveste filosofică,
specifice
articol de dicţionar, pamflet, teatru, poezie, tratat);
• aprofundarea fenomenului literar al Luminilor prin exerciţiul concret de lectură, analiză şi
interpretare în context literar şi cultural.
• Conţinuturi
Curs
1. L’esprit des Lumières. Contexte historique.
Etymologie. Représentants. Un rayonnement complexe :
mouvement intellectuel, politique, historique et artistique.
Valeurs et idéologie des Lumières. L’esprit philosophique.
L’esprit scientifique. Raison Ŕ religion Ŕ morale. La loi.
Les genres des Lumières Ŕ typologie.
2. Typologie des figures représentatives des Lumières :
le philosophe Ŕ un homme de raison ; Le philosophe Ŕ
savant Ŕ encyclopédiste - homme d’expérience ; l’écrivain
- homme de lettres ; politique Ŕ un homme d’action ;
l’homme social.

Nr. ore
2

2

3. L’Encyclopédie : Titre, étymologie, définition, profil
en chiffres. Initiateurs, collaborateurs, détracteurs et
défenseurs. L’ordre de l’organisation du savoir.
L’importance de l’Encyclopédie

2

4. Charles - Louis de Secondat Montesquieu. Œuvre.
Profil personnel. Les Lettres Persanes (1721) :
thématique, composition, personnages, style. Analyse de
l’Introduction des Lettres Persanes et des Quelques
réflexions sur les Lettres persanes
5. Denis Diderot. Profil personnel. L’activité littéraire.
Jacques le Fataliste et son maître : genèse du roman,
structure, personnages ; la question du déterminisme ;
originalité et modernité. Analyse de quelques extraits
choisis.
6. François-Marie Arouet-Voltaire. Profil personnel. Le
philosophe et le moraliste. Le type de littérature engagée
dans des débats d’idées et les Contes philosophiques.
Redéfinition d’un genre : une formule propre, la technique
et le style. Candide ou l’optimisme (1759) : composition,
thématique, personnages. Zadig ou la destinée (1947) :
structure, personnages.
7. J.J. Rousseau : Biographie et œuvres. La pensée

4

4

4

4

Metode de predare
Expunere, prelegere,
problematizare,
interpretarea şi
analiză textuală,
conversaţie euristică.

Observaţii
Materiale didactice:
suport de curs,
antologii, dicţionare
literare, baze on line
(www.gallica.bnf.fr)
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sociale et politique, la morale, la religion. La Nouvelle
Héloïse : le roman par lettres, composition et thématique,
éthique et esthétique. Les écrits autobiographiques : Les
Dialogues de Rousseau, juge de Jean-Jacques, Les
Confessions, Les Rêveries d’un promeneur solitaire. Le
pacte autobiographique, le poète de la mémoire,
l’isolement et l’insularité.
8. Le roman au XVIIIe siècle Ŕ sensibilité et libertinage 2
: L’abbé Prévost (Manon Lescaut) ; Bernardin de SaintPierre (Paul et Virginie) ; Ch. De Laclos (Les Liaisons
Dangereuses).
9. Le théâtre au XVIIIe siècle. Les novateurs : Marivaux 2
- Le Jeu de l’Amour et du Hasard et Beaumarchais - Le
Barbier de Séville.
10. La poésie au XVIIIe siècle. André Chénier.
2
Bibliografie
1. Balotă, Nicolae, Literatura franceza de la Villon la zilele noastre, Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
2. Bergez, Daniel, L'explication de texte littéraire, 2ème édition, Essai, Armand Colin, Paris, 2010.
3. Didier, Béatrice, Histoire de la littérature française du XVIIIe siècle, Presses Universitaires de Rennes, 2003.
4. Goeury, Marianne, La littérature des Lumières, Etude, Librio, Paris, 2007.
5. Ion, A. (sous la direction de), Histoire de la littérature française, XVIIIe siècle, T.U. Bucureşti, 1981.
6. Larthomas, P., Le théâtre au XVIIIe siècle, PUF, Paris, 1982.
7. Mauzi, Robert (sous la direction de), Précis de littérature française du XVIIIe siècle, PUF, Paris, 1990.
8. Nouailhac, Irène, Narteau, Carole, Mouvements littéraires, histoire de la littérature française, J'ai lu, Collection
Librio Mémo, Paris, 2005.
9. Olteanu, Tudor, Morfologia romanului in secolul al XVIII-lea, Univers, Bucureşti, 1972.
10. Poulet, Georges., Etudes sur le temps humain, Plon, Paris, 1950.
11. Rousset, Jean, Forme et signification, Corti, Paris, 1960.
12. Spânu, Petruţa, Raţiune şi sentiment. Romane franceze din secolul al XVIII-lea, Ed. Universităţii, „Al.I. Cuza”,
Iaşi, 1999.
13. Starobinski, J., Montesquieu par lui-même, Seuil, Paris, 1953.
14. Steiciuc, Elena-Brânduşa, Le Siècle des Lumières, Editura Universităţii « Ştefan cel Mare », Suceava, 1994.
15. Tatin-Gourier, Jean-Jacques, Lire les Lumières, Armand Colin, Paris, 2005
16. Toma, Dolores, Du baroque au classicisme, 2e éd., Babel, Bucureşti,1998.
17. Toma, Radu, Epistemă, ideologie, roman : secolul XVIII francez, Univers, Bucureşti, 1982.
18. Versini, L., Le roman épistolaire, PUF, Paris, 1979.
19. Vovelle, Michel coord, Omul Luminilor, traducerea în limba franceză de Ingrid Ilinca, postfaţă de Radu Toma,
Polirom, Iaşi, 2000.
20. Litérature des Lumières et Révolution, http://bibliotheque-desguine.hauts-de-seine.net/desguine/Fondsremarquables/Lumieres-et-Revolution?lang=fr
21. Littérature française du XVIII ème siècle, http://fr.wikisource.org/wiki/
Portail:Litt%C3%A9rature_fran%C3%A7aise_du_XVIIIe_si%C3%A8cle
22. Textes des Lumières, http://fr.wikisource.org/wiki/Portail:Les_Lumi%C3%A8res
Bibliografie minimală
1. Steiciuc, E.-B., Le Siècle des Lumières, Editura Universităţii « Ştefan cel Mare », Suceava, 1994.
2. Balota, Nicolae, Literatura franceză de la Villon la zilele noastre, Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
3. Tatin-Gourier, Jean-Jacques, Lire les Lumières, Armand Colin, Paris, 2005.
4. Didier, Béatrice, Histoire de la littérature française du XVIIIe siècle, Presses Universitaires de Rennes, 2003.
5. Lipatti, Valentin, Le dix-huitième siècle français, Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 1997.
Aplicaţii (Seminar)
1. Charles - Louis de Secondat Montesquieu. Les Lettres
persanes : Mœurs et coutumes françaises (la lettre XXIV),
Comment peut-on être Persan ? (la lettre XXX)
2. L’Encyclopédie - Denis Diderot et Jean d’Alembert.
Christianisme (article), Philosophe (article).
3. Denis Diderot. Jacques le Fataliste et son maître
(1796) : Le Pardon du Marquis des Arcis (fragment). Le
Neveu de Rameau (1744) : Un Singulier personnage
(fragment).
4. Francois-Marie Arouet Voltaire. Candide (1759)
(fragment, chapitre XVIII). Zadig (1748) (fragment, le

Nr. ore
2

2
2

2

Metode de predare
Metoda interactivă,
interpretarea şi
analiză textuală,
conversaţia euristică,
explicaţia, dezbaterea, exemplificarea,
dialogul.

Observaţii
Materiale didactice:
suport de curs,
antologii, dicţionare
literare.
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chapitre XII, Le Souper).
5. Jean - Jacques Rousseau (1712 Ŕ 1778). La Nouvelle
Héloïse (1761) : La Promenade sur le lac (fragment). Les
Confessions (1782-1789) : Le Ruban volé (fragment). Les
Rêveries du promeneur solitaire (1782) : La Rêverie au
bord du lac (fragment).
6. Le roman au XVIIIe siècle. Bernardin de Saint- Pierre.
Paul et Virginie (1788) : La Nuit tropicale (fragment).
Antoine-François Prévost : Manon Lescaut (1731)
(fragment).
7. Marivaux. Le Jeu de l’Amour et du Hasard et
Beaumarchais. Le Barbier de Séville (fragments).
Bibliografie
• Operele prezentate la curs şi seminar.
Bibliografie minimală
• Operele studiate la seminar.

2

2

2

•

•

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei corespund exigenţelor programelor de studii similare din centrele universitare din ţară şi
străinătate şi contribuie la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară a studenţilor.
•

Evaluare

Tip activitate

Metode de
evaluare

Criterii de evaluare

Pondere din nota
finală

Criteriile generale de evaluare (completitudinea şi Evaluare sumativă
50%
corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică, fluenţa de prin examinare
exprimare, forţa de argumentare);
scrisă.
Criterii specifice disciplinei;
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi motivaţionale
ale activităţii studenţilor:
Curs
- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate de
analiză a textelor Luminilor;
- exemple analizate, comentate din texte date;
- mod personal de abordare şi interpretare a textului literar
prin prisma bibliografiei parcurse;
- parcurgerea bibliografiei obligatorii.
Prezenţa (obligatorie în proporţie de 75%: 5 seminarii), Evaluare periodică
25%
activitatea la seminarii, rezolvarea sarcinilor în timpul prin examinare
Seminar
seminariilor şi a temelor acasă.
orală.
25%
Lectura integrală a cel puţin şapte din operele studiate la
Teme în scris
seminar.
Standard minim de performanţă
Prezenţa (obligatorie în proporţie de 75%: 5 seminarii), activitatea la seminarii, rezolvarea sarcinilor în timpul
seminariilor şi a temelor acasă.
Lectura integrală a cel puţin şapte din operele studiate la seminar.
Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

CURS PRACTIC LIMBA FRANCEZĂ (EXERCIŢII GRAMATICALE)
Titularul activităţilor de seminar / lucrări
Lector univ. dr. Ioana-Crina COROI
practice
Anul de studiu I
Semestrul
2
Tipul de evaluare
C
Regimul
Categoria formativă a disciplinei
DS
disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
de învăţământ

28

Curs

-

Seminar

-

Lucrări
practice
Lucrări
practice

2

Proiect

-

28

Proiect

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

ore
28
28
14
10
2

84
120
4

• Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Parcurgerea cursului de introducere în lingvistica generală
Competenţe

Cunoaşterea limbii franceze cel puţin la nivelul B1
• Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
Desfăşurare Seminar
aplicaţii
Laborator/Lucrări
practice

Accesul la internet.

• Competenţe specifice acumulate
- Descrierea sistemului gramatical al limbii franceze şi utilizarea acestuia în producerea şi traducerea
de texte şi în interacţiunea verbală;
Competenţe
- Recunoaşterea elementelor care alcătuiesc construcțiile gramaticale în limba franceză
profesionale
(substantivul, verbul, adverbul, determinanţii, adjectivul, pronumele etc.);
- Folosirea unui metalimbaj adecvat pentru descrierea elementelor care alcătuiesc construcțiile
gramaticale în limba franceză;
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Competenţe
transversale

- Construirea şi utilizarea corectă şi nuanţată a grupurilor nominale și verbale în fraza franceză, atât
în discursul scris, cât şi în discursul oral.
Studenţii vor putea:
- să aplice strategii de învăţare şi de cercetare adecvate (lectura bibliografiei, consultarea
dicţionarelor, audierea/lectura documentelor autentice, dezbaterea în grup mare sau restrâns,
contactul cu locutorii nativi etc.);
- să utilizeze tehnologiile informaţiei şi ale comunicării atât pentru procesul de învăţare, cât şi pentru
colaborarea cu cadrul didactic şi cu ceilalţi colegi;
- să realizeze proiecte simple şi ample, cu impact asupra evoluţiei lor profesionale şi umane.

• Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general  dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor de morfologie şi de sintaxă necesare pentru
al disciplinei
recunoaşterea, descrierea, construirea şi folosirea structurilor gramaticale în limba franceză;
 însuşirea de către studenţi a metalimbajului specific analizei morfologice şi sintactice (syntagme,
paradigme, groupe nominal, nom, genre, nombre, déterminant, article, adjectif, degré de
comparaison, degré d’intensité, pronom, personne, groupe verbal, adverbe, préposition,
interjection etc.);
Obiective
 familiarizarea studenţilor cu particularităţile construcțiilor gramaticale din limba franceză
specifice
(elemente constitutive, ordinea cuvintelor, acordul);
 conştientizarea de către studenţi a diferenţelor între limba franceză şi limba română din punctul
de vedere al construirii şi folosirii construcțiilor gramaticale.
 conştientizarea de către studenţi a relaţiei între cunoaşterea morfosintaxei şi calitatea
interacţiunilor verbale în existenţa cotidiană.
• Conţinuturi
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Aplicaţii (Lucrări practice)
2
Frontală, interactivă,
Se vor folosi diverse
 L'article (défini, indéfini, partitif)
participativă
tipuri de documente
4
 Le nom (genre, nombre, formation du féminin et du
autentice.
pluriel)
Vor fi propuse
 L'adjectif qualificatif (formation du féminin et du pluriel ; 4
studenţilor atât
l’accord)
exerciţii structurale,
4
 Le pronom
cât şi activităţi de
2
 Le verbe ÊTRE dans des structures
învățare /sarcini.
2
 Le verbe AVOIR dans des structures
2
 Le numéral cardinal
2
 Le numéral ordinal
2
 L'adverbe
2
 La préposition
2
 La conjonction
Bibliografie
 CHARAUDEAU, Patrick, Grammaire du sens et de l'expression, Hachette, Paris, 1992.
 CAQUINEAU-GUNDUZ, Marie-Pierre et alii, Les 500 exercices de grammaire Niveau B2. Avec corrigés, Hatier,
2007.
 COMES, Elena, Les verbes fréquentatifs en français et en roumain, Constanța, Ex Ponto, 1999.
 DOSPINESCU, Vasile, MANOLACHE, Simona, Précis de grammaire (théorie et pratique). Le nom et le groupe
nominal (en français contemporain), Editura Universităţii ”Ştefan cel Mare” Suceava Ŕ 2003.
 GREGOIRE, Maïa, Grammaire progressive du français avec 600 exercices - Perfectionnement, Paris, Clé
International, 2012.
 GREVISSE, Maurice, GOOSE, André, Le bon usage, 14e édition, Paris, Duculot, 2007.
 GREVISSE, Maurice, Quelle préposition, Paris, Duculot, 1983.
 LAGANE, René, Difficultés grammaticales, Paris, Larousse, 2001.
 ROUGERIE, André, Trouvez le mot juste, Paris, Hatier, Profil formation Français, 1976.
 SARAŞ, Marcel & ŞTEFĂNESCU, Mihai: Gramatica limbii franceze prin exerciţii structurale, Ed. Ştiinţifică,
Bucrureşti, 1972.
 http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices_de_francais.htm
Bibliografie minimală
 GREGOIRE, Maïa, THIEVENAZ, Odile, Grammaire progressive du français, Paris, Clé International 2003.
 SARAŞ, Marcel & ŞTEFĂNESCU, Mihai: Gramatica limbii franceze prin exerciţii structurale, Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1972.
 http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/exercices_de_francais.htm
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 http://www.tv5.org.



• Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei corespund cerinţelor profesionale din domeniile: Limbă franceză contemporană şi
Educaţie (predarea limbii franceze). Cunoştinţele acumulate şi perfecţionarea lor în cadrul acestui tip de activitate
practică are o arie largă de aplicativitate în domeniile ştiinţelor limbajului, cu deschidere spre Educaţie şi
cercetare.
• Evaluare

Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Lucrări
Abilităţi în rezolvarea problemelor de gramatică - Verificare periodică
practice
- Test evaluare finală
Standard minim de performanţă
 Însuşirea şi valorificarea conceptelor de bază din domeniul gramaticii limbii franceze
 Însuşirea structurilor gramaticale specifice limbii franceze.
 Creativitate.
Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs
-

Pondere din nota
finală
50%
50%

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

CURS PRACTIC FRANCEZĂ – GRAMATICĂ

Titularul activităţilor de curs
Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Cristina Ţurac
Semestrul
2
Tipul de evaluare
C
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
Curs Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
de învăţământ

Curs

-

Seminar

-

Lucrări
practice
Lucrări
practice

DO

2

Proiect

-

28

Proiect

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS

ore
12
12
7
4
1

31
66
4

• Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Competenţe Gramatica limbii franceze
• Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
De
Lucrări
• Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
practice
 Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
• Competenţe specifice acumulate
• Revizuirea si consolidarea tuturor problemelor de gramatică specifice limbii franceze;
• Exprimarea corectă în scris cu respectarea strictă a regulilor de gramatică franceză;
Competenţe
• Comunicarea eficientă în scris într-o limbă franceză actuală, dinamică şi expresivă;
profesionale
• Exprimarea fluentă şi coerentă şi achiziţionarea unor expresii proprii limbii franceze;
• Utilizarea adecvată a structurilor gramaticale proprii gramaticii franceze;
• Comunicarea eficientă scrisă în limbile moderne.
Competenţe
• Utilizarea componentelor domeniului Limbă și Literatură în deplină concordanță cu etica
transversale
profesională;
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• Relaționarea în echipă ;
• Comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice ;
• Organizarea unui proiect individual de formare continuă;
• Îndeplinirea obiectivelor de formare prin activități de informare, prin proiecte de echipă și prin
participarea la programe instituționale de dezvoltare personală și profesională.
• Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general
 capacitatea de a comunica în scris, de a înţelege şi ai face pe alţii să înţeleagă diferite mesaje în
al disciplinei
situaţii variate;
 capacitatea de a înţelege şi redacta în scris texte corecte şi variate;
 familiarizarea studenţilor cu metodele şi instrumentele de lucru ale gramaticii franceze, în
spiritul unei redari sistematice și nuanțate a unui text corect din punct de vedere gramatical.
Obiective
 însuşirea unor reguli, concepte, principii şi metode necesare exprimarii scrise corecte în limba
specifice
franceză;
 utilizarea regulilor de gramatica consolidate în producerea de texte scrise corect;
 capacitate de a înţelege, exprima si interpreta texte redactate in limba franceză.
• Conţinuturi
Aplicaţii (Lucrări practice)
 substantivul

Nr. ore
2



adjectivul calificativ / adjectivele numerale

2



pronumele şi adjectivele nehotărîte

2

Metode de predare
Metoda interactivă,
interpretarea şi
analiză textuală,
conversaţia euristică,
explicaţia, dezbaterea, exemplificarea,
dialogul.

Observaţii
- resurse materiale:
dicţionare, manuale
de gramatica.

2
 adjectivele şi pronumele posesive
2
 adjectivele şi pronumele demonstrative
2
 pronumele personal
2
 pronumele adverbiale EN şi Y
2
 pronumele relativ
2
 SI condiţional / SI dubitativ
2
 subjonctivul
2
 concordanţa timpurilor
2
 infinitivul
2
 adverbul
2
 acordul participiului trecut.
Bibliografie
Alic, Liliana, 1996, Des mots au discours. Recueil d’exercces de grammaire et de rédaction, Editura Carminis, Piteşti.
Crépin, F., Loridon, M., Pouzalgues Ŕ Damon, E., 1992, Français – méthodes et techniques, éditions Nathan, Paris.
Dobre, Claudia, 2016, Grammaire du français, Editura Booklet, Bucureşti.
Gorunescu, Elena, 2007, Gramatica limbii franceze, Editura Corint, Bucureşti.
Gorunescu, Elena, 2009, Subtilitati, dificultati, probleme controversate, Corint, Bucureşti.
Labouret, Denis, Meunier, André, 1996, Les méthodes du français, éditions Bordas, Paris.
Ott, Natalia, Belţa, Rodica, 1998, Exercices de grammaire et lexique pour les cours supérieurs, Editura Licurici,
Suceava.
Peyroutet, C., 1992, Expression – méthodes et techniques, éditions Nathan, Paris.
Bibliografie minimală
Alic, Liliana, 1996, Des mots au discours. Recueil d’exercces de grammaire et de rédaction, Editura Carminis, Piteşti.
Dobre, Claudia, 2016, Grammaire du français, Editura Booklet, Bucureşti.
Labouret, Denis, Meunier, André, 1996, Les méthodes du français, éditions Bordas, Paris.
• Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei corespund exigenţelor programelor de studii similare din centrele universitare din ţară şi
străinătate şi contribuie la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară.
• Evaluare
Tip activitate
Lucrări

Criterii de evaluare
Criteriile generale de evaluare (completitudinea

Metode de evaluare
Evaluare periodică

Pondere din nota
finală
50%
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şi corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică, prin examinare orală.
fluenţa in exprimarea scrisa);
Evaluare sumativă
Criterii specifice disciplinei;
prin examinare scrisă.
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi
motivaţionale ale activităţii studenţilor:
- abilităţi, cunoştinţe certe de gramatica
franceza;
- producere si recunoastere a unui text
interpretare și traducere pertinentă a textului
literar;
- parcurgerea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă
Prezenţa (obligatorie în proporţie de 75%), activitatea pe parcurs, participarea activă la aplicaţii.
Traducere integrală a cel puţin patru din fragmentele literare alese.
practice

Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs
-

50%

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

LITERATURĂ COMPARATĂ

Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Olga OPREA-GANCEVICI

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Conf. univ. dr. Olga OPREA-GANCEVICI
Semestrul
4
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
4
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
56 Curs 28 Seminar
de învăţământ

2
28

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DF
DO

Proiect
Proiect

-

ore
15
4
15
6
4

34
100
4

• Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Competenţe
 • Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
 Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
Desfăşurare
Seminar
 Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
aplicaţii
 Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
• Competenţe specifice acumulate

Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii universale.

Precizarea şi descrierea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiile culturale universale.

Explicarea poziţiei operelor literare în contextul cultural universal şi raportarea lor la tradiţiile literare
Competenţe din culturile naționale.
profesionale 
Analiza textelor literare din cultura universală cu respectarea normelor de cercetare specifice.

Utilizarea literaturii de referinţă pentru interpretarea textului literar.

Elaborarea unui proiect pe o temă dată din literatura/ cultura universală, respectând normele de
cercetare.
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Competenţe
transversale


Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica
profesională

Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.

Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de
formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe
instituţionale de dezvoltare personală şi profesională

• Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 Asimilarea unor informații de istorie a culturilor și literaturilor, necesare pentru
studiul comparativ al literaturilor antice și moderne.
 Formarea unei viziuni integratoare asupra literaturilor europene.
 Însușirea metodelor specifice studiului compatativ.
 Cunoașterea principalelor modele estetice și literare din perspectivă sincronică și
diacronică.
Obiective specifice
 Configurarea în primul rând a spațiului cultural și literar antic, folosindu-se
perspectiva diacronică, dar și cea comparatistă.
 Centrarea pe principalele teme, motive, simboluri, tipuri și prototipuri literare,
prezentate, apoi reluate în fazele succesive ale literaturilor europene, din Evul
Mediu până în contemporaneitate.
• Conţinuturi
Curs
 1. Conceptul de literatură universală. Istoria literaturii
universale. Istoria comparată a literaturii universale.

 2. Literaturile Antichității (mesopotamiană, egipteană,
ebraică, indiană, greacă, latină)
 3. Epopeea antică (asiro-babiloniană, greacă, latină)
 4. Teatrul antic (tragedia greacă, tragedia latină)
 5. Comedia antică (greacă, latină)
 6. Poezia lirică (greacă, latină)
 7. Romanul latin
 8. Artele poetice ale Antichității
 9. Literatura Evului Mediu
 10. Literatura Renașterii
 11. Intertextualitatea secolului al XX-lea
 12. Parafrazele moderne și contemporane ale miturilor
antice
 13. Tema utopiei și a distopiei în literatura secolului al
XX-lea și contemporană
 14. Sinteza cursurilor.
Bibliografie
Bibliografie primară:
 Corpus de texte ale autorilor studiaţi.

Nr. ore
2

2

Metode de predare
Expunere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză textuală,
prezentări powerpoint
şi cu ajutorul tablei
(interactive).
-//-

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

2

-//-

2

-//-

Observaţii
Materialele didactice
cuprind suportul de
curs, antologii,
dicţionare literare,
CD, DVD, baze on
line
(www.gallica.bnf.fr)

Bibliografie critică / teoretică
Dicţionare
 Brunel, Pierre, 1988, Dictionnaire des mythes littéraires, Paris, Éditions du Rocher.
 Chevalier, Jean şi Gheerbrant, Alain, 1994, Dictionnaires des symboles, Paris, Éditions Robert Laffont (Jupiter).
Studii
 Alsaadi,
Awatif
Jassim,
s.a.,
Autour
de
la
littérature
comparée,
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35898, page consultée le 8 octobre 2015.
 Balotă, Nicolae, 2008 [2001], Literatura franceză de la Villon la zilele noastre, Bucureşti, Ed. Ideea Europeană.
 Balotă, Nicolae, 2000 [1971], Lupta cu absurdul, Bucureşti, Univers.
 Brunel, Pierre, 2002, Où va la littérature française aujourd’hui?, Paris, Vuibert.

sur
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 Brunel, Pierre, 2000, Qu’est-ce que la littérature comparée?, Paris, Armand Colin.
 Chevrel, Yves, 2009, La littérature comparée, Paris, PUF.
 Ciorănescu, Alexandru, 1997, Principii de literatură comparată, bucurești, Cartea Românească; traducere de Tudora
Șandru Mehedinți.
 Claudon, Francis & Haddad-Wotling, Karen, 1997, Compendiu de literatură comparată, București, cartea
Românească; traducere de Ioan Lascu.
 Gancevici, Olga, 2014, L’enfance des écrivains à travers leur prose, 2014, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă.
 Genette, Gérard, 1987, Palimpseste. La littérature au second degré, Paris, Seuil.
 Marino, Adrian, 1998, Comparatism și teaoria literaturii, Iași, Polirom ; trad. de Mihai Ungurean.
 Mănicuță, Cornelia, Curs de literatură universală și comparată, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.
 Nettement, Alfred, 2012, Le roman contemporain, Nabu Press.
 Pageaux, Daniel-Henri, 1994, La littérature générale et comparée, Paris, Armand Colin.
 Samoyault, Tiphaine, 2001, L’intertextualité. Mémoire de littérature, Paris, Nathan / HER.
 Viart, Dominique et Vercier, Bruno, 2005, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, Paris,
Bordas.
Bibliografie minimală
 Cinci texte integrale din autorii studiaţi la alegere; fragmentele propuse pentru analiza textuală.
 Brunel, Pierre, 2000, Qu’est-ce que la littérature comparée?, Paris, Armand Colin.
 Chevrel, Yves, 2009, La littérature comparée, Paris, PUF.
 Mănicuță, Cornelia, Curs de literatură universală și comparată, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.
 Pageaux, Daniel-Henri, 1994, La littérature générale et comparée, Paris, Armand Colin.
Aplicaţii (Seminar)
 Preliminarii.
 Epopeea lui Ghilgameș

Nr. ore
2

Metode de predare
Metoda interactivă,
conversaţie, analiză
textuală, citirea pe
roluri a unor extrase.

 Poemele homerice : Iliada, Odiseea
 Virgiliu, Eneida

2

 Tragedia. Orestia / Electra : Eschil, Sofocle, Euripide,
O’Neil, Sartre, Giraudoux

2

 Comedia. Amphitrion: Plaut, Molière, Kleist, Giraudoux

2

 Romanul. Măgarul de aur de Apleius, Satyricon de
Petroniu

2

 Mituri moderne: “Omul Nou”. Manipularea (politică).
 George Orwell, 1984, Aldous Huxley, Minunata lume
nouă, Zamiatin, Noi, Ray Bradbury, Fahrenheit 451
 Michel Houellebecq, Posibilitatea unei insule, Supunere

2

Metoda interactivă,
conversaţie, analiză
textuală, citirea pe
roluri a unor extrase,
vizionare de
materiale video.
Metoda interactivă,
conversaţie, analiză
textuală, vizionare de
materiale video,
citirea pe roluri a
unor extrase.
Metoda interactivă,
conversaţie, analiză
textuală, citirea pe
roluri a unor extrase.
Metoda interactivă,
conversaţie, analiză
textuală, vizionare de
materiale video.
Metoda interactivă,
conversaţie, analiză
textuală.
Metoda interactivă,
conversaţie, analiză
textuală, vizionare de

2

Observaţii
Materialele didactice
cuprind suportul de
curs, videocasete,
CD-ROM, laptop,
CD-player,
videoproiector,
reviste teatrale,
dicţionare de termeni
literari şi artistici;
afişe, caiete-program,
cronici dramatice.
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materiale video.
Bibliografie
 Corpus de texte ale autorilor studiaţi.
 Alsaadi,
Awatif
Jassim,
s.a.,
Autour
de
la
littérature
comparée,
sur
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=35898, page consultée le 8 octobre 2015.
 Balotă, Nicolae, 2008 [2001], Literatura franceză de la Villon la zilele noastre, Bucureşti, Ed. Ideea Europeană.
 Brunel, Pierre, 2002, Où va la littérature française aujourd’hui?, Paris, Vuibert.
 Brunel, Pierre, 2000, Qu’est-ce que la littérature comparée?, Paris, Armand Colin.
 Chevrel, Yves, 2009, La littérature comparée, Paris, PUF.
 Ciorănescu, Alexandru, 1997, Principii de literatură comparată, bucurești, Cartea Românească; traducere de Tudora
Șandru Mehedinți.
 Claudon, Francis & Haddad-Wotling, Karen, 1997, Compendiu de literatură comparată, București, cartea
Românească; traducere de Ioan Lascu.
 Gancevici, Olga, 2014, L’enfance des écrivains à travers leur prose, 2014, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă.
 Genette, Gérard, 1987, Palimpseste. La littérature au second degré, Paris, Seuil.
 Mănicuță, Cornelia, Curs de literatură universală și comparată, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.
 Nettement, Alfred, 2012, Le roman contemporain, Nabu Press.
 Pageaux, Daniel-Henri, 1994, La littérature générale et comparée, Paris, Armand Colin.
 Samoyault, Tiphaine, 2001, L’intertextualité. Mémoire de littérature, Paris, Nathan / HER.
 Viart, Dominique et Vercier, Bruno, 2005, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, Paris,
Bordas.
Bibliografie minimală
 Cinci texte integrale din autorii studiaţi la alegere; fragmentele propuse pentru analiza textuală.
 Brunel, Pierre, 2000, Qu’est-ce que la littérature comparée?, Paris, Armand Colin.
 Chevrel, Yves, 2009, La littérature comparée, Paris, PUF.
 Mănicuță, Cornelia, Curs de literatură universală și comparată, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.
 Pageaux, Daniel-Henri, 1994, La littérature générale et comparée, Paris, Armand Colin.



• Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei corespund exigenţelor programelor de studii similare din centrele universitare din ţară şi
străinătate şi contribuie la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară a studenţilor.
• Evaluare

Tip activitate

Curs

Seminar

Pondere din nota
finală

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Criteriile generale de evaluare (completitudinea
şi corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică,
fluenţa de exprimare, forţa de argumentare);
Criterii specifice disciplinei;
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi
motivaţionale ale activităţii studenţilor:
- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund
argumentate de analiză a literaturii universale și
comparate;
- exemple analizate, comentate din romane
textele studiate ;
- mod personal de abordare şi interpretare a
textului citit, a textului literar prin prisma
bibliografiei parcurse;
- parcurgerea bibliografiei obligatorii şi,
eventual, a unui corpus suplimentar, la alegere;
- lectura integrală a cel puţin cinci texte
aparţinând unor scriitori diferiţi din tematica
generală a cursului.
 Prezenţa (obligatorie în proporţie de 75%:
10 seminarii), activitatea la seminarii,
rezolvarea sarcinilor în timpul seminariilor
şi a temelor acasă;

Evaluare sumativă
prin examinare scrisă pe baza
tematicii de la curs

50%

Evaluare periodică
prin examinare orală
Teme în scris

25%
25%

Programa analitică / Fişa disciplinei


Lectura integrală a cel puţin cinci texte
aparţinând unor scriitori diferiţi din
tematica generală a seminarului.
Standard minim de performanţă

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;

cunoaşterea conceptelor literare şi critice de bază din domeniul literaturii universale și comparate;

lectura integrală a cel puţin cinci texte aparţinând unor scriitori diferiţi din tematica generală a cursului şi a
seminarului.
Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI

• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

LIMBA FRANCEZĂ CONTEMPORANĂ (GRUPUL VERBAL)

Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Nicoleta Loredana MOROŞAN

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Corina IFTIMIA
Semestrul
3
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

-

ore
10
6
10
2
2
-

30
72
3

 Precondiţii
Curriculum
 Parcurgerea cursului de introducere în lingvistica generală
Competenţe
 Cunoaşterea limbii franceze cel puţin la nivelul B1
 Condiţii
Desfăşurare a cursului
Desfăşurare
aplicaţii

Seminar

 Accesul la bibliografie (toţi studenţii vor avea permis pentru biblioteca USV şi fişă
de înscriere la Lectoratul francez)
 Accesul la internet

• Competenţe specifice acumulate
 Definirea conceptelor de bază specifice grupului verbal în limba franceză
 Explicarea clasificărilor morfologice şi analiza funţionării grupului verbal în discursurile orale şi
scrise în limba franceză, utilizând aparatul conceptual al lingvisticii.
Competenţe
 Explicarea principalelor diferenţe dintre normă şi uz în exprimarea grupului verbal în limba franceză
profesionale
contemporană.
 Explicarea si interpretarea realităţii lingvistice franceze contemporane.
 Utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare

Programa analitică / Fişa disciplinei
Competenţe
transversale

- Aplicarea şi exploatarea cu probitate a strategiilor de învăţare şi de cercetare (lectura şi citarea
bibliografiei, consultarea şi citarea dicţionarelor, audierea/lectura documentelor autentice, dezbaterea
în grup mare sau restrâns, contactul cu locutorii nativi etc.);
- Recurgerea la tehnologiile informaţiei şi ale comunicării în procesul de învăţare;
- Realizarea de proiecte simple şi ample, cu impact asupra evoluţiei profesionale şi umane a studenţilor

• Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 consolidarea competenţelor de producere / receptare de mesaje orale şi scrise în limba franceză
general al
prin folosirea adecvată a grupurilor verbale în conformitate cu parametrii situaţiei de comunicare
disciplinei
Obiective
 relaţionarea componentei morfologice a grupului verbal în producţia discursivă cu aspectele sale
specifice
fonetice, sintactice, semantice şi stilistice
 identificarea şi explicarea, în urma unei abordări contrastive, a diferenţelor morfematice ale
formelor verbale între limba franceză şi limba română
 analiza morfologică, semantică, sintactică şi pragmatică a diverselor actualizări ale verbului şi
determinanţilor săi în discurs
 evidenţierea raporturilor instaurate între elementele constitutive ale grupului verbal în planul
discursului şi al povestirii

recunoaşterea reţelelor temporale şi modale în fraze complexe
• Conţinuturi
Curs

Nr.
ore
2

Metode de predare

Observaţii

expunere sistematică,
expuneri orale
 Le verbe : définition sémantique,
conversaţie, problematizare
dublate de eşantioane
morphologique et syntaxique
de corpus
2
 Sémantique du verbe : Traits inhérents et traits
contextuels ; Verbes [± action] ; Verbes [±
événement] ; Verbes [± état]
 Traits caractérisant le point de vue de 2
l’énonciateur quant à la représentation du
procès
 Syntagmatique du verbe :
types de 2
construction verbale dans le discours
 Les Catégories grammaticales du verbe : mode, 2
temps, aspect et voix Ŕ aperçu ;
 Principales oppositions aspectuelles et leur 2
expression linguistique
 Le Mode : modes impersonnels inactuels Ŕ 2
valeurs et emplois
 Les Modes personnels inactuels Ŕ valeurs et 2
emplois
 Le Mode personnel actuel : l’indicatif Ŕ valeurs 4
et emplois dans le discours et le récit
 Valeurs temporelles et non temporelles des 2
modes subjonctif, impératif , conditionnel,
indicatif
2
 Les voix du verbe
2
 La concordance
 Le groupe verbal dans le discours Ŕ approche 2
contrastive français / roumain
Bibliografie
 BENA, Jonas, 2011, Terminologie grammaticale et nomenclature des formes verbales, Paris, L’Harmattan
 CHEVALIER, Jean-Claude (et collab.), 1998, Grammaire du français contemporain, Paris, Larousse
 CHOLLET, I, Robert, J.M., 2007, Les verbes et leurs prépositions, Paris, CLE International
 DOSPINESCU, V., 2000, Le Verbe- morphématique, sémantique, syntagmatique, mode, temps, aspect… et voix
— en français contemporain, Col. Conex, Iasi, Junimea
 HUOT, Hélène, 2006, La Morphologie : forme et sens des mots du français, Paris, Armand Colin
 LUPU, Mihaela, 2004, Cours de langue française – morphosyntaxe, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza

Programa analitică / Fişa disciplinei




TAMINE, Joelle-Garde, 2010, La grammaire : phonologie, morphologie, lexicologie, Paris, Armand Colin
SALMINEN Aino, 2012, Le Verbe, Paris, Armand Colin
VEGA Y VEGA, Jorge-Juan, 2011, Qu’est-cele verbe « être »? Eléments de morphologie, de syntaxe et de
sémantique, Honoré Champion, Paris
 WILMET, Marc, 1998, Grammaire critique du français, 2-e édition, Hachette supérieur, Duculot
Bibliografie minimală
 CHOLLET I, ROBERT, J.M., 2007, Les verbes et leurs prépositions, Paris, CLE International
 CRISTEA, Teodora, 2000, Le nom et le groupe nominal. Le verbe et le groupe verbal, Editura Fundaţiei
« Chemarea de mâine »
 DOSPINESCU, Vasile, 2005, Le verbe ... autrement, Suceava, Editura Universităţii Suceava
Site-uri
 Grammaire française interactive - le groupe verbal - http://grammaire.reverso.net/1_1_13_Le_verbe.shtml
 Grammaire du FLE -le groupe verbal - http://leconjugueur.lefigaro.fr/frlexique.php
 Grammaire du FLE -le groupe verbal - http://www.lepointdufle.net/conjugaison.htm
 Grammaire Ŕ le site coopératif du FLE Ŕ http://www.edufle.net
Aplicaţii (Seminar)




Les Trois paliers de définition du verbe; l’analyse
morphématique

Nr.
ore
2

 Les Verbes existentiels, positionnels, de relation et
perceptifs en français et en roumain Ŕ analyse des traits
inhérents
 La Construction verbale ; Verbes [± déterminés] ; Verbes
réversibles / verbes réciproques ; Emplois attributifs des
verbes intransitifs et transitifs ; Verbes [± opérateurs
d’infinitif] / Verbes [±opérateurs de phrase] Ŕ analyse des
traits contextuels
 Le catégories grammaticales du mode, de l’aspect et du
temps Ŕ analyse morphologique

2

Modes impersonnels inactuels (infinitif, participe) /vs/
Modes personnels inactuels (subjonctif, impératif)

2

 L’Indicatif Ŕ valeurs des temps simples et composés

4

2

2

Metode de predare

Observaţii

dezbatere interactivă
colectivă, problematizare,
exerciţiu
dezbatere interactivă
colectivă, problematizare,
exerciţiu
dezbatere interactivă
colectivă, problematizare,
exerciţiu

Exerciţii interactive
cu eşantioane de
corpus
Exerciţii interactive
cu eşantioane de
corpus audio/video
Exerciţii interactive
cu eşantioane de
corpus

dezbatere interactivă
colectivă, problematizare,
exerciţiu
dezbatere interactivă
colectivă, problematizare,
exerciţiu
dezbatere interactivă
colectivă, problematizare,
exerciţiu

Exerciţii interactive
cu eşantioane de
corpus
Exerciţii interactive
cu eşantioane de
corpus
Exerciţii interactive
cu eşantioane de
corpus audio/video

Bibliografie
 BENA, Jonas, 2011, Terminologie grammaticale et nomenclature des formes verbales, Paris, L’Harmattan
 CHEVALIER, Jean-Claude (et collab.), 1998, Grammaire du français contemporain, Paris, Larousse
 CHOLLET, I, Robert, J.M., 2007, Les verbes et leurs prépositions, Paris, CLE International
 DOSPINESCU, V., 2000, Le Verbe- morphématique, sémantique, syntagmatique, mode, temps, aspect… et voix
— en français contemporain, Col. Conex, Iasi, Junimea
 HUOT, Hélène, 2006, La Morphologie : forme et sens des mots du français, Paris, Armand Colin

LUPU, Mihaela, 2004, Cours de langue française – morphosyntaxe, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”
 RIEGEL, M., Pellat, J., Rioul, R., 1994, Grammaire méthodique du français, PUF
 TAMINE, Joelle-Garde, 2010, La grammaire : phonologie, morphologie, lexicologie, Paris, Armand Colin
 VEGA Y VEGA, Jorge-Juan, 2011, Qu’est-cele verbe « être »? Eléments de morphologie, de syntaxe et de
sémantique, Honoré Champion, Paris
Bibliografie minimală
 CHOLLET I, ROBERT, J.M., 2007, Les verbes et leurs prépositions, Paris, CLE International
 CRISTEA, Teodora, 2000, Le nom et le groupe nominal. Le verbe et le groupe verbal, Editura Fundaţiei
« Chemarea de mâine »
 DOSPINESCU, Vasile, 2005, Le verbe ... autrement, Suceava, Editura Universităţii Suceava
 HUOT, Hélène, 2006, La Morphologie : forme et sens des mots du français, Paris, Armand Colin
 LUPU, Mihaela, 2004, Cours de langue française – morphosyntaxe, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza
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Site
 Exercices FLE autour du groupe verbal - www.polarfle.com ; www.bonjourdefrance.com,
www.ortholud.com/exercices_de_conjugaison_2.html
• Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Noţiunile studiate sunt în concordanţă cu activităţile de predare-cercetare desfăşurate la nivel naţional şi
internaţional în domeniul analizei discursului şi al aplicării cunoştinţelor în analiza pe diferite tipuri de corpus
• Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Criteriile generale de evaluare (corectitudinea
cunoştinţelor, coerenţa logică, fluenţa în
exprimare, forţa de argumentare)
Curs
Criterii specifice disciplinei
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi
motivaţionale ale activităţii studenţilor
Criteriile generale de evaluare (corectitudinea
cunoştinţelor, coerenţa logică, fluenţa de
exprimare, forţa de argumentare)
Seminar
Criterii specifice disciplinei
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi
motivaţionale ale activităţii studenţilor
Standard minim de performanţă

Folosirea contextualizată corectă a grupurilor verbale
Data completării
29.09.2016

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Evaluare sumativă prin
examinare scrisă

50%

Evaluare periodică prin
examinare orală şi scrisă

50%

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

ISTORIA LITERATURII FRANCEZE (ROMANTISMUL)

Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Elena-Camelia BIHOLARU

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Elena-Camelia BIHOLARU
Semestrul
3
Tipul de evaluare
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber
aleasă)

• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din
42
Curs 28 Seminar
planul de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

E
DS
DO

Proiect
Proiect

-

ore
28
14
28
2
8

70
120
4

• Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
• Competenţe
• • Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
• Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
Desfăşurare
Seminar
• Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
aplicaţii
• Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
• Competenţe specifice acumulate
• Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvata a conceptelor literare specifice
Romantismului.
Competenţe
• Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea fenomenului literar al
profesionale
Romantismului în variate proiecte asociate domeniului.
• Utilizarea adecvată a conceptelor literare specifice epocilor şi curentelor literare din spaţiul
francez şi utilizarea corpusului literar de referinţă pentru interpretarea textului literar.

Programa analitică / Fişa disciplinei

Competenţe
transversale

• Elaborarea unui proiect pe o temă dată din literatura/cultura franceză, respectând normele
de cercetare.
• Definirea şi descrierea formelor de evoluţie, a temelor esenţiale şi a transformărilor produse în
spaţiul literar şi cultural al Romantismului.
• Aplicarea conceptelor de teorie literară în investigarea dinamică şi interrelaţionarea
Fenomenului literar/cultural; relaţionarea discursului literar cu discursul cultural şi ştiinţific.
• Precizarea şi descrierea specificului epocii romantice în spaţiul cultural al limbii şi literaturii
Franceze.
• Explicarea poziţiei operelor literare în contextul cultural francez şi raportarea lor la tradiţiile
literare din cultura franceză.
• Analiza textelor literare din cultura franceză cu respectarea normelor de cercetare specifice.
• Elaborarea unui proiect pe o temă dată din cultura franceză, respectând metodele şi pricipiile
moderne de cercetare.

• Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 familiarizarea cu operele majore, estetica, tematica specifică şi elementele definitorii ale
general al
mişcării romantice;
disciplinei
 familiarizarea studenţilor cu prezentarea adecvată a acestei revoluţii poetice ce traduce o criza a
sensibilităţii colective la începutul secolului al XIX-lea în context cultural, istoric, ideologic şi
estetic;
Obiective
 aprofundarea unor cunoştinţe teoretice prin metode de lectură, interpretare şi analiză literară pe
specifice
texte reprezentative.
• abordarea operelor literare în contextul evoluţiei estetice a celor două generaţii romantice.
• Conţinuturi
Curs
1. Introduction. L’histoire du mot « romantique ». Sources
du courant et ressources de son inspiration. Les racines et
l’héritage français. Le décalage français. Le contexte
historique. L’exil et « le mal du siècle ». Les fondateurs :
Madame de Staël, François-René de Chateaubriand.
2. Configuration historique et littéraire de la « nouvelle
école » romantique. La première et la seconde génération
romantique : tendances et représentants.
3. La nouvelle esthétique de l’école romantique : valeurs,
thèmes, idées, images. L’homme romantique, « le vague
des passions » et les droits du cœur. La valorisation du
christianisme, de la nature. Le nouvel rapport entre le moi
et la société. La valorisation du passé et la quête « du
temps
perdu ».
L’insatisfaction
ontologique
et
« l’incomplet de la destinée ». Le voyage et l’exotisme.
Les modèles des romantiques. La nouvelle mythologie de
l’artiste romantique. La sacralisation de l’artiste. Les
Cénacles romantiques.
4. Alphonse de Lamartine (1790-1869). Les Méditations
Poétiques : signification du titre ; thèmes principaux ;
lectures critiques ; le lyrisme personnel ; le moi et le
monde ; une poésie du symbole et de la vision ; nouveauté
et modernité.
5. Alfred de Musset (1810-1857). Le romantisme tapageur
et le romantisme exalté. La poétique du cœur. Le
désenchantement. Le dandysme. Le cycle poétique des
Nuits : La Nuit de mai - les vaines séductions de la poésie ;
La Nuit de décembre - l’obsession de la solitude ; La Nuit
d’août - les illusions du plaisir ; La Nuit d’octobre - les
bienfaits de la douleur. La modernité et la poétique du
discontinu.
6. Gérard de Nerval. Le premier Nerval : Les Odelettes,
Petits Châteaux de Bohême - une poétique mineure. Le
Nerval des Chimères Ŕ hermétisme et appareil
mythologique ; esthétique de la concentration et du
montage ; le sonnet et le poète du rêve, du nocturne, de

Nr. ore
4

4

4

2

2

2

Metode de predare
Expunere, prelegere,
problematizare,
interpretarea şi
analiză textuală,
conversaţie euristică.

Observaţii
Materiale didactice:
suport de curs,
antologii, dicţionare
literare, baze on line
(www.gallica.bnf.fr)
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l’incontrôlable ; théâtralisation de la parole, discours
lyrique et identité poétique.
7. Victor Hugo (1802-1885). L’homme du siècle. Un génie 2
des contrastes dans l’unité. Le lyrisme personnel et
impersonnel. La vision sur la poésie. La fonction du poète.
Thématique des principaux recueils. Typologie des
romans.
8. Le roman romantique Le « roman personnel » : Madame 4
de Staël, Benjamin Constant, Sainte-Beuve ; le roman
historique et le rapport fiction-vérité, passé-présent :
Alfred de Musset, Alfred de Vigny, Victor Hugo ; le
roman fantastique et le roman noir : Charles Nodier,
Théophile Gautier
9. Le théâtre romantique ; le drame romantique : La 2
Préface de Cromwell de Victor Hugo - théorie et
revendications idéologiques et esthétiques ; le théâtre de
Victor Hugo, Alfred de Musset, Alfred de Vigny.
Bibliografie
1. Ambriere, Madeleine, Précis de littérature française du XIXe siècle, PUF, Paris, 1990.
2. Ansel, Isabelle et Yves, Les Ecoles artistiques. Le Romantisme, Ellipses, Paris, 2000.
3. Béguin, Albert, L’âme romantique et le rêve, (trad. roum.), Univers, Bucureşti, 1970.
4. Bergez, Daniel, L’explication de texte littéraire, 2ème édition, Essai, Armand Colin, Paris, 2010.
5. Bertrand, Jean-Pierre et Durand, Pascal, La Modernité romantique. De Lamartine à Nerval, Les Impressions
Nouvelles, Paris-Bruxelles, 2006.
6. Bony, Jacques, Lire le Romantisme, Armand Colin, Paris, 2005.
7. Călin, Vera, Romantismul, Univers, Bucureşti, 1970.
8. Chelebourg, Christian Ŕ Le romantisme, Armand Colin, Paris, 2001.
9. Gautier, Théophile, Histoire du romantisme, L’Harmattan, Paris, 1993.
10. Gengembre, Gérard Ŕ Le romantisme, Ellipses, Paris, 1995.
11. Girard, René, Mensonge romantique et vérité romanesque, trad. roum., Ed. Univers, Bucureşti, 1961.
12. Gusdorf, Girard, L’homme romantique, Payot, Paris, 1984.
13. Gusdorf, Georges Ŕ Le savoir romantique de la nature, Paris, 1985.
14. Ion, Angela coord., Histoire de la littérature française, Universitatea din Facultatea de Limbi si Literaturi
Străine, Bucureşti, 1983.
15. Joubert, Jean-Louis, La poésie, Armand Colin, Etude, Paris, 2010.
16. Mavrodin Irina., Romanul poetic, Univers, Bucureşti, 1977.
17. Millet, Claude, Le Romantisme. Du bouleversement des lettres à la France révolutionnaire, Le Livre de Poche,
coll. « Référence » numéro 609, Paris, 2007.
18. Millet, Claude - L’esthétique romantique en France. Une anthologie, textes présentés et choisis par Claude Millet,
Presses Pocket, coll. Agora, Paris, 1994.
19. Michel, Arlette et al. Ŕ Littérature française du XIXe siècle, PUF, Paris, 1990.
20. Nemoianu, Virgil, Îmblânzirea romantismului, Minerva, Bucureşti, 1998.
21. Papu, Edgar, Existenta romantică. Schiţă morfologică a romantismului, Minerva, Bucureşti, 1980.
22. Pichois, Claude Ŕ Littérature française 7, Le romantisme, Arthaud, Paris, 1985.
23. Poulet, Georges, Trois essais de mythologie romantique, J. Corti, Paris, 1966.
24. Rousset, Jean Ŕ Narcisse romancier. Essai sur la première personne dans le roman, José Corti, Paris, 1973.
25. Richard, Jean-Pierre, Études sur le romantisme, 1999, Seuil, Paris, 1999.
26. Spiquel, Agnès, Le romantisme, Poche, Seuil, Paris, 1999.
27. Steiciuc, Elena-Branduşa, Précis de littérature française du XIXe siècle. Le Romantisme, Editura Euroland,
Suceava, 1997.
28. Ubersfeld, Anne Ŕ Le drame romantique, Belin, Paris, 1993.
29. Vargaftig, Bernard, La poésie des romantiques, Anthologie, Librio, numéro 262, Paris, 2004.
30. Viard, Bruno, Lire les romantiques français, Essai, PUF, Paris, 2009.
31. Manifestations du Romantisme, http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Romantisme
32. Auteurs du romantisme, http://fr.wikisource.org/wiki/Portail:Romantisme
Bibliografie minimală
1. Ansel, Isabelle et Yves, Les Ecoles artistiques. Le Romantisme, Ellipses, Paris, 2000.
2. Bertrand, Jean-Pierre et Durand, Pascal, La Modernité romantique. De Lamartine a Nerval, Les Impressions
Nouvelles, Paris-Bruxelles, 2006.
3. Bony, Jacques, Lire le Romantisme, Armand Colin, Paris, 2005.
4. Steiciuc, E. B., Précis de littérature française du XIX siècle. Le Romantisme, Ed. Euroland, Suceava, 1997.
5. Ion, Angela, Histoire de la littérature française XIX-e siècle : la poésie romantique, Bucuresti, Tipografia
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Universitatii, 1974.
Aplicaţii (Seminar)

Nr. ore

1. François-René de Chateaubriand (1768-1848) : Génie du
christianisme (1802) ; Madame de Staël (1766-1817) : De
l’Allemagne (1812) : De la poésie classique et de la poésie
romantique.
2. Alphonse de Lamartine (1790-1869) : Méditations poétiques
(1820) : Le Lac, Le vallon, L’isolement ; Harmonies poétiques
et religieuses (1830) : Invocation (Livre premier).
3. Alfred de Musset (1810-1857) : La Nuit de Mai (1835), La
Nuit d’octobre (1837)
4. Gérard de Nerval (1808-1855) : Les Chimères (1853) : El
Desdichado, Vers dorés
5. Victor Hugo (1802-1885) : Les Rayons et les ombres (1840) :
Fonction du poète ; Contemplations (1856) : Il faut que le poète
; Oui, je suis le rêveur ... ; Ô gouffre ! l’âme plonge et rapporte
le doute ; La légende des siècles(1859) : Liberté ! ; Les
Orientales (1829) : Rêverie ; Dieu : L’univers, c’est un livre...
6. Le roman romantique : Benjamin Constant (1767-1830) :
Adolphe (1816)
7. Le théâtre romantique : Victor Hugo Ŕ La Préface de
Cromwell (1827) ; Alfred de Musset Ŕ Lorenzaccio (1834).
Bibliografie
• Operele prezentate la curs şi seminar.
Bibliografie minimală
• Operele studiate la seminar.

2

2

2
2

Metode de
predare
Metoda
interactivă,
interpretarea şi
analiză textuală,
conversaţia
euristică,
explicaţia,
dezbate-rea,
exemplificarea,
dialogul.

Observaţii
Materiale didactice:
suport de curs,
antologii,
dicţionare literare.

2

2
2

• Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
•
Conţinuturile disciplinei corespund exigenţelor programelor de studii similare din centrele universitare din ţară şi
străinătate şi contribuie la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară a studenţilor.
• Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de
evaluare

Pondere din nota
finală

Criteriile generale de evaluare (completitudinea şi Evaluare sumativă
50%
corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică, fluenţa de prin examinare
exprimare, forţa de argumentare);
scrisă.
Criterii specifice disciplinei;
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi motivaţionale
ale activităţii studenţilor:
Curs
- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate de
analiză a textelor din perioada romantică;
- exemple analizate, comentate din texte date;
- mod personal de abordare şi interpretare a textului a
literar prin prisma bibliografiei parcurse;
- parcurgerea bibliografiei obligatorii.
Prezenţa (obligatorie în proporţie de 75%: 5 seminarii), Evaluare periodică
25%
activitatea la seminarii, rezolvarea sarcinilor în timpul prin examinare
Seminar
seminariilor şi a temelor acasă.
orală.
25%
Lectura integrală a cel puţin şapte din operele studiate la
Teme în scris.
seminar.
Standard minim de performanţă
Prezenţa (obligatorie în proporţie de 75%: 5 seminarii), activitatea la seminarii, rezolvarea sarcinilor în timpul
seminariilor şi a temelor acasă.
Lectura integrală a cel puţin şapte din operele studiate la seminar.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie
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29.09.2016

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

CURS OPŢIONAL FRANCEZĂ – TRADUCERI 1

Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Cristina ŢURAC

Titularul activităţilor de lucrări practice
Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Cristina ŢURAC
Semestrul
3
Tipul de evaluare
C
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
de învăţământ

28

Curs

14

Seminar

1
14

Lucrări
practice
Lucrări
practice

DO

-

Proiect

-

-

Proiect

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS

ore
10
10
4
4
-

28
75
3

• Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Traductologie
Competenţe Lingvistică generală
Analiza discursului
• Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
• Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
 Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
• Competenţe specifice acumulate
• Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul teoriei literaturii și al literaturii universale și
comparate.
Competenţe
• Comunicarea eficientă, scrisă și orală, în limbile moderne;
profesionale
• Prezentarea sintetică și analitică, estetică și culturală a fenomenului literar ;
• Analiza textelor literare în limbile moderne, în contextul tradițiilor literare din cultura de
referință ;
Competenţe
• Utilizarea componentelor domeniului Limbă și Literatură în deplină concordanță cu etica
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transversale

profesională;
• Relaționarea în echipă ; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice ;
• Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activități de informare, prin proiecte de echipă și prin participarea la programe instituționale de
dezvoltare personală și profesională;

• Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al

însuşirea unor concepte, principii şi metode necesare traducerii textului literar;
disciplinei

formarea unui cititor familiarizat cu sensul reprezentării artistice din perspectiva
traducerii textului literar;

interpretarea si traducerea adecvată a textului literar în contextul estetic specific
unui fenomen literar și cultural;
Obiective specifice
 formarea de capacităţi necesare pentru lectura avizată, analiza punctuală, sinteza
evaluativă, identificarea dificultăților de traducere ( la nivel lexical, sintactic, semantic),
delimitarea ambiguității literare, reperarea structurii de adîncime specifice textului literar;
 familiarizarea studenţilor cu metodele şi instrumentele de lucru ale traducerii literare, în
spiritul unei redări sistematice și nuanțate a textului literar;
 capacitatea de a sesiza nuanţele dintre fenomenul împrumutului în rezultatul traducerii,
anume diferenţele dintre emprunt şi report, aşa cum au fost stabilite ele de către
teoreticienii traducerii;
 abilitatea de a efectua traduceri reuşite ale unor texte, unde aceste fenomene sunt
prezente şi sunt susceptibile de a pune probleme în transpunerea în textul ţintă.
• Conţinuturi
Curs
Analizarea textelor publicate la rubrica „Fragmentarium
Irina Mavrodin” în revista Atelier de Traduction, revistă
semestrială de teorie şi analiză a traducerii în limba
franceză, numerele 18-25, Editeur : Editura Universităţii din
Suceava, 2012-2016.

Nr. ore
14

Metode de predare
Expunere

Observaţii

Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Aplicaţii (seminar)
Traducerea din franceză în română sau din română în
Metoda interactivă,
- resurse materiale:
franceză a următoarelor texte sau a unor fragmente din
interpretarea şi
dicţionare.
următoarele lucrări :
analiză textuală,
conversaţia euristică,
-articolul « L’empire du Bien » din revista La vie,
2
explicaţia, dezbateseptembrie 2002.
rea, exemplificarea,
-Andreï Makine, Le testament français, Mercure de France,
3
dialogul.
Paris, 1995.
-Andreï Makine, Cette France qu’on oublie d’aimer,
3
Editions Flammarion, Paris, 2006.
-George Moise, Iertaţi-mă că nu sunt japonez, Editura
3
Curtea veche, Bucureşti, 2011.
-Ştefan Baştovoi, Iepurii nu mor, Polirom, Iaşi, 2007.
3
Bibliografie
Ballard, Michel (1986) La traduction, de la théorie à la didactique. Lille: Presses Universitaires de Lille.
Ballard, Michel (1993) La traduction à l’Université. Lille: Presses Universitaires de Lille.
Ballard, Michel (coordinateur) (2005) : La traduction, contact de langues et de cultures, Arras, Artois Presses
Université.
Bell, Roger T. (2000) Teoria şi practica traducerii. Iaşi: Polirom.
Berman, Antoine (2002) L’épreuve de l’étranger. Paris: Gallimard.
Constantinescu, Muguraş, Pratique de la traduction, Editura Universităţii Suceava, 2002.
Cristea, Teodora, (2000, 2ème édition) Stratégies de la traduction. Bucureşti: Editura Fundaţiei „România demâine”.
Delisle, Jean (2005), L’enseignement pratique de la traduction, Beyrouth, Université Saint-Joseph, Faculté des Lettres
et des Sciences humaines, École de Traducteurs et d’Interprètes, coll. "Sources-Cibles" / Ottawa, Les Presses de
l’Université d’Ottawa, coll. "Regards sur la traduction," 280 p.
Lungu-Badea, Georgiana, Mic dicţionar de termeni utilizaţi în teoria, practica şi didactica traducerii, Editura
Universităţii de Vest, 2008.
Mavrodin, Irina, Despre traducere. Literal şi în toate sensurile, Editura Scrisul românesc, Craiova, 2006.
Mounin, Georges, Les Problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, 1963 et « Tel » n°5, 1976.
Atelier
de Traduction, Revistă semestrială de teorie şi analiză a traducerii în limba franceză, numerele 1-25, Editeur : Editura
Universităţii din Suceava. http://www.usv.ro/atelierdetraduction/ index.php/ro /17/Arhive/517/0
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Bibliografie minimală
Lecture approfondie des fragments littéraires des œuvres citées.
Ballard, Michel (1986) La traduction, de la théorie à la didactique. Lille: Presses Universitaires de Lille.
Delisle, Jean (2010) : « Les traducteurs, artisans de l`histoire et des identités culturelles », Atelier de traduction nº 13, p.
23-35.
Mavrodin, Irina, Despre traducere. Literal şi în toate sensurile, Editura Scrisul românesc, Craiova, 2006.
• Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei corespund exigenţelor programelor de studii similare din centrele universitare din ţară şi
străinătate şi contribuie la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară.
• Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Criteriile generale de evaluare (completitudinea şi Evaluare sumativă
corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică, fluenţa in prin examinare
traducere);
orală.
Criterii specifice disciplinei;
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi motivaţionale
Curs
ale activităţii studenţilor:
- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate de
traducere a textelor literare aparținând unor genuri
diferite;
- interpretare și traducere pertinentă a textului literar;
- parcurgerea bibliografiei obligatorii.
Criteriile generale de evaluare (completitudinea şi Evaluare periodică
corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică, fluenţa in prin examinare
traducere);
scrisă.
Criterii specifice disciplinei;
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi motivaţionale
Seminar
ale activităţii studenţilor:
- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate de
traducere a textelor literare aparținând unor genuri
diferite;
- interpretare și traducere pertinentă a textului literar;
- parcurgerea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă
Prezenţa (obligatorie în proporţie de 75%), activitatea pe parcurs, participarea activă la aplicaţii.
Traducere integrală a cel puţin patru din fragmentele literare alese.
Data completării
29.09.2016

Pondere din nota
finală

Metode de evaluare

Semnătura titularului de curs

50%

50%

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI

• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CURS OPŢIONAL FRANCEZĂ INTERPRETARE DE TEXT 1
Titularul activităţilor de curs
Lector univ. dr. Corina IFTIMIA
Titularul activităţilor de seminar
Anul de
studiu
Regimul
disciplinei

II

Lector univ. dr. Corina IFTIMIA
Semestrul
3
Tipul de evaluare

C

Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din
planul de învăţământ

42

Curs

14

Seminar

Lucrări
practice
Lucrări
practice

DS
DA

2

Proiect

-

28

Proiect

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

ore
14
10
14
4
-

42
75
3

• Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
- Lingvistică generală, Limbă franceză contemporană, Literatură franceză
Competenţe
11. Competențe lingvistice avansate de limbă franceză
• Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs echipată cu tablă electronică, calculator, videoproiector
Desfăşurare Seminar
 Sală de curs echipată cu tablă electronică, calculator, videoproiector
aplicaţii
Lucrări practice
• Competenţe specifice acumulate
 Definirea trăsăturilor esenţiale ale comunicării orale şi scrise, ale receptării şi producerii de
Competenţe
texte (inclusiv a textelor ştiinţifice din domeniul umanist) atât în limba română cât şi în
profesionale
limba modernă.)
 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor
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argumentative şi de construcţie a mesajului în limba franceză.
Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice
la nivel universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă
etc.) atât în limba română cât şi în limba franceză.
 Utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare.
 Organizarea unor dezbateri, construirea un studiu de caz şi argumentarea strucutrii acestuia.
 Aprofundarea noțiunilor din domeniul analizei de text.
 Analiza textelor literare în limba franceză în contextul tradițiilor literare din cultura de
referință.
1. Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica
profesională
2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de
formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe
instituţionale de dezvoltare personală şi profesională


Competenţe
transversale

• Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general  Însuşirea unor metode de analiză şi interpretare a unui text
al disciplinei
 Însușirea termenilor și conceptelor operatorii din domeniul analizei de text
Obiective
 Interpretarea relaţiei dintre mesajul scris şi contextul istoric și literar care l-a generat.
specifice
 Analizarea unui text în funcție de tipologie și apartenență generică.
 Identificarea și analiza structurii narative, a componentei descriptive, argumentative și
dialogale a unui text.
 Receptarea critică şi producerea de mesaje scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
universitar.
 Receptarea şi producerea de enunţuri corecte lexico-gramatical în limba franceză
 Creativitate.
• Conţinuturi
Curs

Nr.
ore
2
2
2
2
2
2
2

Metode de predare

Observaţii

Expunere
 Définition des concepts opératoires
Expunere, frontală,
 Mode d'organisation descriptif
interactivă,
 Mode d'organisation narratif
participativă
 Mode d'organisation argumentatif
 Mode d'organisation discursif
 Les lois du discours
 Paratopies et embrayeurs paratopiques
Bibliografie
Ardeleanu, Sanda-Maria, Coroi, Ioana-Crina, Analyse du discours-éléments de théorie et pratique sur la discursivité,
ed. Universităţii, Suceava, 2002.
Ardeleanu, Sanda-Maria et al., Le discours en action - étude théorique et pratique sur la discursivité, CEP USM,
Chişinău, Republica Moldova, 2007.
Adam, Jean-Michel: Linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discurs, Armand Colin 2005.
Bronckart, J-P, Le fonctionnement du discours, Neuchatel-Paris, Delachaux- Niestlé Editeur, 1985.
Charaudeau, P., Maingueneau, D. (coord.), Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, Paris, 2002.
Charaudeau, P., Grammaire du sens et de l’expression, Hachette, Paris, 1992.
Courtes, J. et al., Une introduction à la recherche scientifique en didactique des langues, Paris, Ed. Didier, 1987.
Courtes, J., Analyse sémiotique du discours - de l`énoncé à l`énonciation, Paris, Hachette, 1991.
Ducrot, O.; Todorov, T, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, 1972.
Greimas, A.-J. et J. Courtes, Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979.
GENETTE, Gérard, Figures III, Paris, Seuil, Coll. „Poétique”, 1972.
Grize, J.-B., Logique et langage, Génève, Ophrys, 1990.
Maingueneau, Dominique, Genese du discours, Bruxelles, Pierre Mardaga Editeur,1984.
Maingueneau, Dominique, Nouvelles tendances en analyse du discours, Paris, Hachette, 1987.
Maingueneau, Dominique, L`analyse du discours. Introduction aux lectures de l`archive, Paris, Hachette, 1991.
Maingueneau, Dominique, Le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, 2004.
Maingueneau, Dominique, Contre Saint-Proust ou la fin de la littérature, Paris, Belin, 2006.
Rovenţa-Frumuşani, Daniela, Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2004.
ANADISS Ŕ Revista Centrului de Cercetare „Analiza Discursului”, Editura Universităţii, Suceava.
Bibliografie minimală

Programa analitică / Fişa disciplinei
ADAM, Jean-Michel, Les textes, types et prototypes, Paris, Armand Colin 2000.
ADAM, Jean-Michel, Linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discurs, Paris, Armand Colin
2005.
ARDELEANU, Sanda-Maria et al., Le discours en action - étude théorique et pratique sur la discursivité, CEP
USM, Chişinău, Republica Moldova, 2007.
GENETTE, Gérard, Figures III, Paris, Seuil, Coll. „Poétique”, 1972.
Maingueneau, D., Le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, 2004
Maingueneau, D., Contre Saint-Proust ou la fin de la littérature, Paris, Belin, 2006
ANADISS Ŕ Revista Centrului de Cercetare „Analiza Discursului”, Editura Universităţii, Suceava.
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Aplicaţii (lucrări practice)
4
Frontală, interactivă,
 Effet de dominante descriptive: Marcel Brion, La ville
participativă, studiu
de sable; Michel Tournier, La goutte d'or
de caz
2
 La dominante discursive (focalisation) (Baudelaire: A
une passante)
4
 La polyphonie discursive; prise en charge énonciative
(Pascal Quignard: Le salon de Wurtemberg, Pascal
Quignard, Villa Amalia)
2
 La dominante narrative (Faits divers)
2
 Structure narrative de base: Qui?, Quoi?, Où?, Quand?
(Fénéon: Brèves)
2
 Structure du texte narratif (ordre, vitesse, fréquence)
4
 L’incipit: typologie, délimitation, fonctions, entrées
principales (Théophile Gautier: La morte
amoureuse,Amélie Nothomb, Hygiène de l'assassin )
 L’excipit: typologie, délimitation (T. Gautier: La morte 2
amoureuse)
2
 Développement narratif: progression thématique;
cohérence et cohésion textuelle (Céline: Voyage au bout
de la nuit)
4
 Paratopies et embrayeurs paratopiques (P. Quignard:
Villa Amalia)
Bibliografie
Ardeleanu, Sanda-Maria, Coroi, Ioana-Crina, Analyse du discours-éléments de théorie et pratique sur la discursivité,
ed. Universităţii, Suceava, 2002.
Ardeleanu, Sanda-Maria et al., Le discours en action - étude théorique et pratique sur la discursivité, CEP USM,
Chişinău, Republica Moldova, 2007.
Adam, Jean-Michel: Linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discurs, Armand Colin 2005.
Bronckart, J-P, Le fonctionnement du discours, Neuchatel-Paris, Delachaux- Niestlé Editeur, 1985.
Charaudeau, P., Maingueneau, D. (coord.), Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, Paris, 2002.
Charaudeau, P., Grammaire du sens et de l’expression, Hachette, Paris, 1992.
Courtes, J. et al., Une introduction à la recherche scientifique en didactique des langues, Paris, Ed. Didier, 1987.
Courtes, J., Analyse sémiotique du discours - de l`énoncé à l`énonciation, Paris, Hachette, 1991.
Ducrot, O.; Todorov, T, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, 1972.
Greimas, A.-J. et J. Courtes, Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979.
GENETTE, Gérard, Figures III, Paris, Seuil, Coll. „Poétique”, 1972.
Grize, J.-B., Logique et langage, Génève, Ophrys, 1990.
Maingueneau, Dominique, Genese du discours, Bruxelles, Pierre Mardaga Editeur,1984.
Maingueneau, Dominique, Nouvelles tendances en analyse du discours, Paris, Hachette, 1987.
Maingueneau, Dominique, L`analyse du discours. Introduction aux lectures de l`archive, Paris, Hachette, 1991.
Maingueneau, Dominique, Le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, 2004.
Maingueneau, Dominique, Contre Saint-Proust ou la fin de la littérature, Paris, Belin, 2006.
Rovenţa-Frumuşani, Daniela, Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2004.
ANADISS Ŕ Revista Centrului de Cercetare „Analiza Discursului”, Editura Universităţii, Suceava.
Bibliografie minimală
ADAM, Jean-Michel, Les textes, types et prototypes, Paris, Armand Colin 2000.
ADAM, Jean-Michel, Linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discurs, Paris, Armand Colin
2005.
ARDELEANU, Sanda-Maria et al., Le discours en action - étude théorique et pratique sur la discursivité, CEP
USM, Chişinău, Republica Moldova, 2007.
GENETTE, Gérard, Figures III, Paris, Seuil, Coll. „Poétique”, 1972.
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Maingueneau, D., Le discours littéraire. Paratopie et scène d’énonciation, Paris, Armand Colin, 2004
Maingueneau, D., Contre Saint-Proust ou la fin de la littérature, Paris, Belin, 2006
ANADISS Ŕ Revista Centrului de Cercetare „Analiza Discursului”, nr. 1-14, Editura Universităţii, Suceava.



• Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei corespund cerinţelor profesionale din domeniile: Ştiinţele limbajului şi ale Educaţiei
(predarea limbii franceze).
• Evaluare

Tip activitate

Curs

Criterii de evaluare
- Însușirea și valorificarea termenilor și
conceptelor operatorii din domeniul analizei de
text;
- Parcurgerea bibliografiei obligatorii;

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Examen scris

50%

- Mod de abordare și interpretare coerentă a
Prezența activă la lucrările
unui text prin stabilirea unui cadru teoretic
practice
adecvat;
Test de verificare periodică
Lucrări
- Mânuirea metalimbajului din domeniul
Verificarea temelor date pe
practice
studiat;
parcurs
- Exprimare orală și scrisă corectă gramatical
și lexical în limba franceză;
- Creativitate
Standard minim de performanţă
 Însuşirea și valorificarea conceptelor de bază din domeniul analizei de text
 Receptarea, analiza şi interpretarea unui text
 Creativitate.
Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs

50%

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
LIMBA FRANCEZĂ CONTEMPORANĂ (SINTAXA)
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Raluca-Nicoleta Balaţchi

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Raluca-Nicoleta Balaţchi
Semestrul
4
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
20
4
7
2

31
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Limba franceză contemporană (fonetică, morfologia grupului nominal şi verbal)
 Curs practic de limba franceză
Competenţe
 Comunicare corectă în limba franceză
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă
Desfăşurare
Seminar
 Sală de seminar dotată cu tablă
aplicaţii
Laborator

Proiect

Competenţe specifice acumulate
 Utilizarea adecvată a conceptelor de sintaxă a frazei simple şi complexe.
 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba franceză.
Competenţe
 Descrierea structurilor sintactice specifice limbii franceze contemporane şi utilizarea acestora în
profesionale
producerea de texte şi în interacţiunea verbală.
 Analiza structurilor sintactice la nivelul frazei simple şi complexe în limba franceză în funcţie de
6.

Programa analitică / Fişa disciplinei
Competenţe
transversale

tipul de discurs şi de condiţiile de producere a acestuia.

Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplică concordanţă cu etica
profesională

Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.

Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de
formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe
instituţionale de dezvoltare personală şi profesională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general Obiectivul general al cursului este formarea şi aprofundarea cunoştinţelor de sintaxă generală a
al disciplinei
limbii franceze contemporane, cursul oferind studenţilor din anul doi, deja familiarizaţi cu
structurile morfologice specifice limbii franceze, un model de descriere şi înţelegere a
fenomenelor sintactice, care va asigura trecerea de la noţiunea de sintagmă /grup nominal /verbal
la aceea de frază (simplă sau complexă).
Activităţile de seminar, prin exerciţiile de identificare, explicare, comparare, continuare,
construire de structuri frastice cu diverse grade de dificultate, vor permite aplicarea conceptelor de
bază ale sintaxei pe un corpus literar şi mediatic, studenţii dezvoltându-şi astfel atât capacităţile de
analiză cât şi cele de comunicare scrisă şi orală.
Obiective
Obiectivele specifice ale cursului includ:
specifice
- însuşirea şi înţelegerea noţiunilor de bază necesare analizei sintactice;
- formarea competenţelor de analiză sintactică, prin identificarea, înţelegerea şi descrierea
pertinentă, cu ajutorul unui aparat terminologic adecvat, a fenomenelor de sintaxă specifice
limbii franceze contemporane, perspectivă diacronică, în măsura în care permite o mai bună
înţelegere a structurilor sintactice şi a modalităţii de organizare a frazei nefiind exclusă;
- dezvoltarea capacităţii de analiză sintactică a frazei (analiză în constituenţi imediaţi dar şi
surprinderea raporturilor implicite dintre constituenţi: elipsă, structuri ipotetice non-realizate
în structura de suprafaţă) prin aplicarea conceptelor (în cadrul cursului dar mai ales a
seminariilor) la un corpus de limbă actual (fragmente din autori contemporani şi discurs
mediatic);
- îmbogăţirea competenţelor de comunicare în limba franceză, printr-o mai bună cunoaştere a
principiilor de organizare frastică;
- relaţionarea componentei sintactice a analizei lingvistice cu celelalte perspective de studiu
asupra limbii.
8.

Conţinuturi

Curs
La syntaxe: définition du domaine et de son objet d’étude. La place de
la syntaxe parmi les sciences du langage. Concepts opératoires:
phrase /vs/ énoncé, fonction syntaxique, ordre des mots,
manipulations syntaxiques, analyse en constituants immédiats.
La phrase simple. Les structures fondamentales de la phrase simple.
Fonctions syntaxiques: sujet / prédicat.
Fonctions syntaxiques: complément / circonstant / épithète / attribut /
apposition.
L’énonciation. Modalités d’énonciation /vs/ modalités d’énoncé. La
phrase canonique : la modalité assertive ; présentation générale ;
particularités syntaxiques.
La modalité interrogative. Présentation générale. Particularités
syntaxiques.
La modalité impérative. Présentation générale. Particularités
syntaxiques.
La modalité exclamative. Présentation générale. Particularités
syntaxiques. Eléments de syntaxe expressive.
La négation en français. Portée de la négation.
La phrase complexe: parataxe et hypotaxe.
La subordonnée relative.
La subordonnée complétive.
La subordonnée circonstancielle (temps, cause).
La subordonnée circonstancielle (but, concession).
La subordonnée circonstancielle (condition, comparaison, exception,
elliptique).

Nr.
ore
2

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Metode de predare
Metoda expozitivă şi
interactivă pe bază de
hand-out-uri,
prezentări powerpoint
şi cu ajutorul tablei
(interactive).

Observaţii

Programa analitică / Fişa disciplinei
Bibliografie
1. ARDELEANU, Sanda-Maria, MANOLACHE, Simona, 1998, Syntaxe fonctionnelle du français contemporain,
Chemarea, Iaşi.
2. BENVENISTE, Emile, 1966, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, Paris.
3. CHARAUDEAU, Patrick, 1992, Grammaire du sens et de l'expression, Hachette, Paris.
4. CHISS, Jean-Louis, FILLIOLET, Jacques, MAINGUENEAU, Dominique, 2001, Introduction à la linguistique
française, tome II : Syntaxe, communication, poétique, Hachette, Paris.
5. COSTAOUEC, Denis, GUERIN, Françoise, 2007, Syntaxe fonctionnelle: théorie et exercices, Presses
Universitaires de Rennes.
6. CRISTEA, Teodora, 1979, Grammaire structurale du français contemporain, Editura Didactică şI Pedagogică,
Bucureşti.
7. GREVISSE, Maurice, 2001 (13ème édition), Le bon usage. Grammaire française, Duculot, Bruxelles.
8. LAWERS, Peter, 2004, La description du français entre la tradition grammaticale et la modernité linguistique,
Peeters Publishers, Bruxelles.
9. LECLERE, Christian, GROSS, Maurice, 2004, Lexique, syntaxe, lexique-grammaire, John Benjamins Publishing,
Paris/Bruxelles.
10. MAINGUENEAU, Dominique, 2007, Syntaxe du français, Hachette Education, Paris.
11. MARTINET, André, 1985, Syntaxe générale, Armand Colin, Paris.
12. RIEGEL, Martin, et alii, 2009 (5e édition), Grammaire méthodique du français contemporain, PUF, Paris.
13. SAUSSURE, Ferdinand de, 1968, Cours de linguistique générale, Payot Paris.
WILMET, Marc, 2010 (4e édition), Grammaire critique du français, Duculot, Louvain-la-Neuve.
Bibliografie minimală
1. ARDELEANU, Sanda-Maria, MANOLACHE, Simona, 1998, Syntaxe fonctionnelle du français contemporain,
Chemarea, Iaşi.
2. GREVISSE, Maurice, 2001 (13ème édition), Le bon usage. Grammaire française, Duculot, Bruxelles.
3. MAINGUENEAU, Dominique, 2007, Syntaxe du français, Hachette Education, Paris
4. RIEGEL, Martin, et alii, 2009 (5e édition), Grammaire méthodique du français contemporain, PUF, Paris.
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Aplicarea noţiunilor de sintaxă pe un corpus de limba
Nr. ore Metode de predare
Observaţii
franceză actuală Ŕ discurs mediatic şi literar
La phrase canonique. Structures assertives et structures 2
Metoda interactivă pe
interrogatives.
bază de hand-out-uri,
fotocopii cu extrase
L’injonction. Structures impératives. Modulations de 2
din corpus, fişe de
l’injonction. Structures exclamatives.
exerciţii.
La négation. Emploi des mots négatifs.
2
Juxtaposition et coordination. La phrase simple. De la 2
phrase simple à la phrase complexe.
La subordonnée relative. Les pronoms relatifs.
2
La subordonnée complétive. Les constructions infinitives. 2
Les interrogatives indirectes.
La subordonnée circonstancielle : identification, place et
2
sens.
Bibliografie
1. ARDELEANU, Sanda-Maria, MANOLACHE, Simona, SOVEA, Mariana, 2000, Syntaxe fonctionnelle du français
contemporain, Curs pentru învăţământul la distanţă, (multiplicat) Suceava..
2. COSTAOUEC, Denis, GUERIN, Françoise, 2007, Syntaxe fonctionnelle: théorie et exercices, Presses
Universitaires de Rennes.
3. CRISTEA, Teodora, 1979, Grammaire structurale du français contemporain, Editura Didactică şI Pedagogică,
Bucureşti.
4. MAINGUENEAU, Dominique, 2007, Syntaxe du français, Hachette Education, Paris.
5. RIEGEL, Martin, et alii, 2009 (5e édition), Grammaire méthodique du français contemporain, PUF, Paris.
6. SIOUFFI, Gilles, VAN RAEMDONCK, Dan, 2007, 100 fiches pour comprendre les notions de grammaire,
Editions Bréal, Paris.
7. VAN RAEMDONCK, Dan (ed.), PLOOG, Katja, 2008, Modèles syntaxiques. La syntaxe à l’aube du XXIe siècle,
Peter Lang, Bruxelles.
Bibliografie minimală
1. ARDELEANU, Sanda-Maria, MANOLACHE, Simona, SOVEA, Mariana, 2000, Syntaxe fonctionnelle du français
contemporain, Curs pentru învăţământul la distanţă, (multiplicat) Suceava..
2. COSTAOUEC, Denis, GUERIN, Françoise, 2007, Syntaxe fonctionnelle: théorie et exercices, Presses
Universitaires de Rennes.
3. RIEGEL, Martin, et alii, 2009 (5e édition), Grammaire méthodique du français contemporain, PUF, Paris.

Programa analitică / Fişa disciplinei
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei corespund exigenţelor programelor de studii similare din centrele universitare din ţară şi
străinătate şi sunt adaptate aşteptărilor angajatorilor.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

Metode de
evaluare

Criterii de evaluare

Pondere din nota
finală



Nivelul de cunoştinţe teoretice de sintaxă a limbii Examen scris pe 50
baza tematicii
franceze.
 Capacitatea de idenficare şi comentare pertinentă a cursurilor.
particularităţilor sintactice ale frazei simple şi complexe
în limba franceză; capacitatea de folosire corectă a
Curs
structurilor sintactice ale limbii franceze în enunţuri
proprii.
 Nivelul de exprimare orală şi de redactare în limba
franceză.
 Gradul de parcurgere a bibliografiei.
 Prezenţa şi activitatea la seminarii, rezolvarea exerciţiilor Teme în scris pe 20
parcursul
30
în timpul seminariilor şi a temelor acasă.
semestrului.
 Capacitatea de idenficare şi comentare pertinentă a
particularităţilor sintactice ale frazei simple şi complexe Examinare
Seminar
în limba franceză; capacitatea de folosire corectă a orală.
structurilor sintactice ale limbii franceze în enunţuri
proprii.
 Nivelul de exprimare şi de redactare în limba franceză.
Standard minim de performanţă
Standarde minime pentru nota 5:
- însuşirea noţiunilor de bază pentru analiza sintactică în limba franceză;
- formarea de competenţe minime pentru recunoaşterea şi interpretarea fenomenelor sintactice specifice limbii
franceze la nivelul frazei simple şi al frazei complexe;
- capacitate de exprimare corectă în limba franceză (scris şi oral) nivel mediu.
Standarde minime pentru nota 10:
- cunoştinţe şi competenţe aprofundate de sintaxă a limbii franceze;
- capacitate de recunoaştere şi comentare pertinentă a fenomenelor de limbă pornind de la un text dat, inclusiv
de surprindere a subtilităţilor sintactice;
- capacitate de corelare a noţiunilor sintactice cu celelalte paliere ale limbii;
- mod personal de abordare şi interpretare a analizei sintactice
- nivel foarte bun de exprimare corectă în limba franceză (scris şi oral);
- argumentarea pertinentă a ideilor; parcurgerea bibliografiei.
Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI

Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Filologie

Ciclul de studii

Licență

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Titularul activităţilor de curs

ISTORIA LITERATURII FRANCEZE (REALISM, NATURALISM,
SIMBOLISM)
Lector univ. dr. Corina IFTIMIA

Titularul activităţilor de seminar

Lector univ. dr. Corina IFTIMIA
Anul de studiu
II
Semestrul
4
Tipul de evaluare
E
Regimul
Categoria formativă a disciplinei
disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28
de învăţământ

Seminar
Seminar

1
14

Laborator
Laborator

-

Proiect
Proiect

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d) Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi (precizaţi):
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV)
Numărul de credite

-

ore
12
6
8
2
2

28
75
3

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
- Istoria literaturii franceze (perioadele precedente studiate), Limba franceză contemporană
Competenţe
12. Comunicare corectă în limba franceză
Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
15.
Desfăşurare
Seminar
16.
aplicaţii

Sală de curs echipată corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
Sală de curs echipată corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)

Competenţe specifice acumulate
 Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar francez.
 Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii franceze.
Competenţe
 Precizarea şi descrierea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiul cultural al
profesionale
limbii franceze.
 Explicarea poziţiei operelor literare în contextul cultural francez şi raportarea lor la
tradiţiile literare din cultura franceză.
Competenţe
 Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplică concordanţă cu etica
transversale
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profesională
Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de
formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe
instituţionale de dezvoltare personală şi profesională

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general
- însuşirea şi valorificarea conceptelor de baza din teoria şi estetica realistă, naturalistă şi
al disciplinei
simbolistă;
- formarea de capacităţi necesare pentru înţelegerea estetică şi literară a specificităţii acestor
tipuri de texte;
- însuşirea unor metode de interpretare a literaturii, dezvoltarea spiritului critic, a spiritului de
analiză si sinteză.
- prezentarea de ansamblu a producţiei narative franceze, parcurgând cele mai importante
momente literare şi/sau artistice ale realismului şi naturalismului;
- prezentarea de ansamblu a poeziei simboliste franceze;
- prin aplicaţiile de la seminar, analiza punctuală şi aprofundată a unor scriitori sau mişcări
literare din a doua jumătate a secolul al XIX-lea.
Conţinuturi
Curs

Nr.
ore
2
2

Metode de predare

Observaţii

1.Cadrul istoric, politic, social și cultural al epocii
Expunere,
problematizare,
2.Prezentarea generală a curentelor și tendințelor literare ale
conversaţie euristică,
secolului al XIX-lea (romantism, realism, naturalism,
analiză textuală,
simbolism, literatura fantastică, romanul de aventuri și
prezentări powerpoint
polițist)
şi cu ajutorul tablei
3.Trăsăturile specifice romanului realist. Balzac și modelul
2
(interactive).
romanului referențial.
4.Balzac: romanul filozofic: La peau du chagrin
2
5.Stendhal: romanul egotist și personajul stendhalian
2
6.Stendhal: relația autor-narator-cititor; modernitatea
2
romanului stendhalian
7.Flaubert: viața și opera. Conceptul de bovarysm
2
8.Flaubert: tehnici narative și discursive de construcție a
2
romanului
9.Naturalismul: Le roman expérimental al lui Zola
2
10.Zola: ciclul Rougon-Macquart
2
11.Maupassant: între realism și naturalism; romanul
2
arivismului
12.Proza fantastică: Maupassant și Gautier
2
13.Romanul de aventuri
2
14.Estetica simbolistă; Baudelaire: Les fleurs du mal
2
Bibliografie
 Corpus de texte ale autorilor studiaţi.
 Auerbach, Erich, Mimesis. Reprezentarea realităţii in literatura occidentală, Bucureşti, E.P.L.U., 1967.
 Barberis, Pierre : Le monde de Balzac. Arthaud, Paris, 1973.
 Bardeche, Maurice: Balzac, Julliard, Paris, 1980.
 Becker, Colette, 1992, Lire le Réalisme et le Naturalisme, Dunod.
 Blin, Georges: Stendhal et les problèmes du roman, José Corti, 1978.
 Boll, Johansen Hans: Stendhal et le roman. Essai sur la structure du roman stendhalien, Editions du Grand Chêne/
Copenhague, Academik Forlag, 1979.
 Bratu, Florian : Réalisme et métamorphoses poétiques, Editura Universităţii, 1997.
 Bratu, Florian : Le Réalisme français. Essai sur Balzac et Stendhal, Editions des Ecrivains, Paris, 1999.
 Brunel, Pierre (sous la direction de), 1977, Histoire de la littérature française, Bordas, Paris.
 Girard, René: Mensonge romantique et vérité romanesque, Grasset, Paris, 1961.
 Hamon, Philippe : Le Personnel du roman, Droz, Genève, 1983.
 Ion, Angela : (sous la direction de), Histoire de la littérature française, T; III., Tipografia Universităţii din Bucureşti,
1981;T. II., Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982.
 Ligny, Cécile de & Rousselot, Manuella, 2009, La littérature française, Paris, Nathan Scolaire.
 Mavrodin, Irina, Introducere in lectura operei lui Flaubert, in Flaubert, Doamna Bovary, Salammbo, Etitura Univers,
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Bucureşti, 1979.
Mitterand, Henri, 1994. L'Illusion réaliste, PUF, Paris.
Raymond, Marcel, De la Baudelaire la suprarealism, Univers, Bucuresti, 1970.
Sîrbu, Anca : Personajul literar în secolul al XIX-les francez, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1997.
Todorov, Tzvetan, 1970 : Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil
Zărnescu, Narcis: Stendhal, Ed. Ştiinţificã şi Enciclopedică , Bucureşti, 1980.
Wrona, Adeline (textes choisis et présentés par), 2011, Zola journaliste, Articles et chroniques, Flammarion, coll.
"GF".
 « Le roman et la nouvelle au XIXe siècle : réalisme et naturalisme », Ministère de l’éducation nationale (DGESCO Ŕ
IGEN), material en ligne: http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/57/1/LyceeGT_Ressources_
Francais_seconde_roman_220571.pdf.
 Site Éduscol, actes vidéos du séminaire « Métamophoses du livre… » 2010 (> Rendez-vous de la formation) :
http://eduscol.education.fr/pid25134/seminaire-metamorphoses-livre-lecture.html : intervention d’Adeline Wrona, «
Les écritures renouvelables, table ronde « Où commence le livre ? » : sur Zola, écrivain et journaliste.
Bibliografie minimală
- Auerbach, Erich, Mimesis. Reprezentarea realităţii in literatura occidentală, Bucureşti, E.P.L.U., 1967.
- Bratu, Florian : Réalisme et métamorphoses poétiques, Editura Universităţii, 1997.
- Ion, Angela (sous la direction de), Histoire de la littérature française au XVIIIe siècle, T.U. Bucuresti, 1981.
- Brunel, Pierre (sous la direction de), Histoire de la littérature française, Bordas, Paris, 1977.
- Raymond, Marcel, De la Baudelaire la suprarealism, Univers, Bucuresti, 1970.
Wrona, Adeline (textes choisis et présentés par), 2011, Zola journaliste, Articles et chroniques, Flammarion, coll. "GF".







Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1.Balzac: Père Goriot
2
Interactivă,
Materialele didactice
participativă; analiză
vor consta în:
2.Stendhal: Le rouge et le noir
2
pe text
fragmente din textul
3.Flaubert: Madame Bovary
2
studiat, documente
4.Flaubert: L'éducation sentimentale
2
audio-vizuale.
5.Maupassant: Bel-Ami
2
6.Zola: Au bonheur des dames; L'assoimmoir
2
7.Alexandre Dumas
2
Bibliografie
 Corpus de texte ale autorilor studiaţi.
 Auerbach, Erich, Mimesis. Reprezentarea realităţii in literatura occidentală, Bucureşti, E.P.L.U., 1967.
 Bardeche, Maurice: Balzac, Julliard, Paris, 1980.
 Blin, Georges: Stendhal et les problèmes du roman, José Corti, 1978.
 Boll, Johansen Hans: Stendhal et le roman. Essai sur la structure du roman stendhalien, Editions du Grand Chêne/
Copenhague, Academik Forlag, 1979.
 Bratu, Florian : Réalisme et métamorphoses poétiques, Editura Universităţii, 1997.
 Bratu, Florian : Le Réalisme français. Essai sur Balzac et Stendhal, Editions des Ecrivains, Paris, 1999.
 Girard, René: Mensonge romantique et vérité romanesque, Grasset, Paris, 1961.
 Ion, Angela : (sous la direction de), Histoire de la littérature française, T; III., Tipografia Universităţii din Bucureşti,
1981;T. II., Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1982.
 Mavrodin, Irina, Introducere in lectura operei lui Flaubert, in Flaubert, Doamna Bovary, Salammbo, Etitura Univers,
Bucureşti, 1979.
 Sîrbu, Anca : Personajul literar în secolul al XIX-les francez, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1997.
 « Le roman et la nouvelle au XIXe siècle : réalisme et naturalisme », Ministère de l’éducation nationale (DGESCO Ŕ
IGEN), material en ligne: http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Francais/57/1/LyceeGT_Ressources_
Francais_seconde_roman_220571.pdf.
 Site Éduscol, actes vidéos du séminaire « Métamophoses du livre… » 2010 (> Rendez-vous de la formation) :
http://eduscol.education.fr/pid25134/seminaire-metamorphoses-livre-lecture.html : intervention d’Adeline Wrona, «
Les écritures renouvelables, table ronde « Où commence le livre ? » : sur Zola, écrivain et journaliste.
Bibliografie minimală
- Bergez, Daniel, L’explication de texte littéraire, 2ème édition, Essai, Armand Colin, 2010.
- Bratu, Florian : Réalisme et métamorphoses poétiques, Editura Universităţii, 1997.
- Ion, Angela (sous la direction de), Histoire de la littérature française au XVIIIe siècle, T.U. Bucuresti, 1981.
- Brunel, Pierre (sous la direction de), Histoire de la littérature française, Bordas, Paris, 1977.
- Raymond, Marcel, De la Baudelaire la suprarealism, Univers, Bucuresti, 1970.
- Wrona, Adeline (textes choisis et présentés par), 2011, Zola journaliste, Articles et chroniques, Flammarion, coll.
"GF".
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Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- Conţinuturile disciplinei corespund exigenţelor programelor de studii similare din centrele universitare din
ţară şi străinătate şi contribuie la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară a studenţilor.
Evaluare
Tip activitate

Metode de
evaluare

Criterii de evaluare

- Capacitatea de definire a principalelor curente literare ale
secolului al XIX-lea
Curs
- Cunoașterea operelor principalilor reprezentanți ai epocii
- Parcurgerea bibliografiei minimale recomandate
Lectura textelor de referință din tematica de seminar
Prezența activă (participare la discuții, efectuarea temelor
Seminar
de seminar)
Capacitatea de analiză a unui text din epoca studiată
Standard minim de performanţă
- Lectura integrală a patru romane
- Cunoașterea principalelor curente și reprezentanți ai epocii studiate
Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs

Pondere din nota
finală

Examen scris

50%

Examinare orală,
elaborare și
prezentare a unei
lucrări scrise

50%

Semnătura titularului de seminar

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI

• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

CURS OPŢIONAL FRANCEZĂ – INTERPRETARE DE TEXT 2

Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Cristina Ţurac

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Cristina Ţurac
Semestrul
4
Tipul de evaluare
C
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
1
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din
14 Curs 28 Seminar
planul de învăţământ

-

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DA

Proiect
Proiect

-

ore
14

2

3

•

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
•Competenţe
•
-

•

Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
• Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
Desfăşurare
Seminar
• Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
aplicaţii
• Facilităţi de multiplicare a unor extrase din textele studiate.

•

Competenţe specifice acumulate
• Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, a teoriei literaturii și al literaturii
universale și comparate.
Competenţe
• Comunicarea eficientă, scrisă și orală, în limbile moderne;
profesionale
• Prezentarea sintetică și analitică, estetică și culturală a fenomenului literar ;
• Analiza textelor literare în limbile moderne, în contextul tradițiilor literare din cultura de referință ;
Competenţe
• Utilizarea componentelor domeniului Limbă și Literatură în deplină concordanță cu etica
transversale profesională;
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• Relaționarea în echipă ; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice ;
• Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activități de informare, prin proiecte de echipă și prin participarea la programe instituționale de
dezvoltare personală și profesională;
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general
 însuşirea unor concepte, principii şi metode necesare interpretării textului poetic din
al disciplinei
perspectiva analizei și comentariului literar în abordări diferite: poetică, stilistică,
critica tematica, etc.
 formarea unui cititor familiarizat cu sensul reprezentării artistice din perspectiva
interpretării textului poetic;
 lectura avizată şi interpretarea adecvată a textului poetic în contextul estetic specific
unui fenomen literar și cultural;
Obiective specifice
 formarea de capacităţi necesare pentru lectura avizată, analiza punctuală, sinteza
evaluativă, identificarea dificultăților de interpretare literală (logică, sintactică,
lexicală), delimitarea ambiguității literare, reperarea structurii de adîncime specifice
textului poetic;
 familiarizarea studenţilor cu metodele şi instrumentele de lucru ale abordării literare,
un demers explicativ de tip progresiv în spiritul unei examinări sistematice și nuanțate
în interpretarea textului poetic.
• Conţinuturi
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Curs (7x2h)
• La méditation et la célébration incantatoire ; Paul
2
Expunere, prelegere,
Materiale didactice:
Valéry Ŕ « Le Cimetière marin », Charmes.
problematizare,
suport de curs,
interpretarea şi
antologii, dicţionare
• L’intimité du monde ; Jules Supervielle Ŕ « Je
2
analiză textuală,
literare, baze on line
voudrais dire », La Fable du monde ; « Soyez bon pour le
conversaţie euristică.
(www.gallica.bnf.fr)
poète », Poèmes de l’humour triste ;
• La réflexion sur l’acte poétique ; Yves Bonnefoy 2
« Art de la poésie » ; « Art poétique » ; « Le mot ronce,
dis-tu »
• La nomination ; Francis Ponge Ŕ Le Parti pris des
2
choses ;
• L’inventaire du quotidien ; Jaques Prévert - Paroles et
2
histoires ; Choses et autres ;
• La résistance des mots ; Philippe Jaccottet Ŕ « Le
2
travail du poète », L’ignorant ;
• Le dépouillement de la parole poétique ; Pierre
2
Reverdy- Plupart du temps ; Main-d’œuvre ;
Bibliografie
Bacry, Patrick, Les Figures de style et autres procédés stylistiques, Editions Belin, Paris, 1992.
Bergez, Daniel, L’explication de texte littéraire, 2ème édition, Essai, Armand Colin, Paris, 2010.
Bonnefoy, Yves, L’Inachevable. Entretiens sur la poésie 1990-2010, Editions Albin Michel,Paris, 2010.
Burgos, Jean, 1978, Lecture plurielle du texte poétique, The Athlone Press, London, 1978.
Dayres, Renée Solanges, Eduquer à la poésie, Chronique sociale, Lyon, 2002.
Doumet, Christian, Faut-il comprendre la poésie ?, Klincksieck, Paris, 2004.
Jaccottet, Philippe, L’Entretien des Muses, Gallimard, Paris, 1968.
Joubert, Jean-Louis, La poésie, Armand Colin, Etude, Paris, 2010.
Jouve, Vincent, La Lecture, Hachette, Paris, 1993.
Preiss, Alex, La Dissertation littéraire, Armand Colin, Paris, 2012.
Richard, Jean-Pierre, Poésie et profondeur, Editions du Seuil, Paris, 1955.
Vaillant, Allain, La Poésie. Introduction aux méthodes d’analyse des textes poétiques, Editions Nathan, Paris,
2005.
Bibliografie minimală
Bacry, Patrick, Les Figures de style et autres procédés stylistiques, Editions Belin, Paris, 1992.
Bergez, Daniel, L’explication de texte littéraire, 2ème édition, Essai, Armand Colin, Paris, 2010.
Collectif, Anthologie de la poésie française du XXe siècle, Gallimard, Paris, 2000.
Doumet, Christian, Faut-il comprendre la poésie ?, Klincksieck, Paris, 2004.
Vaillant, Allain, La Poésie. Introduction aux méthodes d’analyse des textes poétiques, Editions Nathan, Paris, 2005.
• Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
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•

Conţinuturile disciplinei corespund exigenţelor programelor de studii similare din centrele universitare din ţară şi
străinătate şi contribuie la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară a studenţilor.
• Evaluare

Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Criteriile generale de evaluare (completitudinea şi Evaluare sumativă
corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică, fluenţa de prin examinare
exprimare, forţa de argumentare);
orală.
Criterii specifice disciplinei;
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi motivaţionale
ale activităţii studenţilor:
Curs
- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate de
analiză a textelor poetice;
- exemple analizate, comentate din texte date;
- mod personal de abordare şi interpretare a textului
poetic prisma bibliografiei parcurse;
- parcurgerea bibliografiei obligatorii.
Activitatea pe parcurs.
Evaluare periodică
Rezolvarea sarcinilor în timpul aplicaţiilor. acasă.
prin examinare
Seminar
Lectura integrală a cel puţin trei din operele din care au
orală.
fost extrase fragmentele analizate.
Standard minim de performanţă
Prezenţa (obligatorie în proporţie de 75%), activitatea pe parcurs, participarea activă la aplicaţii.
Lectura integrală a cel puţin trei din operele analizate şi a textului teoretic de bază .
Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs

Pondere din nota
finală
50%

50%

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CURS OPŢIONAL FRANCEZĂ (TRADUCERI 2)
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Raluca-Nicoleta BALAŢCHI

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Raluca-Nicoleta BALAŢCHI
Semestrul
4
Tipul de evaluare
CV
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs
1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru
din planul de învăţământ

42

Curs

14

Seminar

DA

Laborator

2

Proiect

Laborator

28

Proiect

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS

ore
7
5
17
4
-

29
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Limba franceză contemporană Ŕ morfosintaxa grupului nominal şi a grupului verbal.
Competenţe
 Cunoaşterea elementelor de bază ale gramaticii limbii franceze; comunicare la nivel mediu în
limba franceză.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă, dicţionare, gramatici; calculator conectat la internet
Desfăşurare
Laborator
 Sală de seminar dotată cu tablă, dicţionare, gramatici; calculator conectat la internet.
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
- cunoaşterea şi înţelegerea structurilor lingvistice specifice limbii sursă şi limbii ţintă;
- abilităţi de traducere de texte / eşantioane discursive adaptate la context si la tipul de
Competenţe
discurs;
profesionale
- înţelegerea rolului exerciţiului de traducere din şi în limba franceză, a limitelor sale
inerente;
6.

Programa analitică / Fişa disciplinei
cunoaşterea importanţei contextului şi a tipologiei discursive în realizarea unei traduceri de
calitate.
- formarea lexicului tematic necesar transpunerii textelor din şi în limba franceză pe o temă
dată;
- alegerea variantelor optime de redare a unei structuri în şi din limba franceză, ţinând con de
particularităţile contextului;
- abilităţi de cercetare, creativitate, prin variante de traducere originale şi funcţionale;
- abilităţi de folosire corectă în comunicare a structurilor lingvistice specifice limbii franceze
actuale, prin adaptare la coordonatele contextului.
Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
-

Competenţe
transversale



7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al
Obiectivul general al cursului este de ordin practico-teoretic, constând, pe de o parte, în
disciplinei
însuşirea de către studenţi a unor concepte de bază din domeniul traductologiei şi, pe de alta,
în aprofundarea competenţelor acestora de traducere în şi din franceză la nivelul frazei.
Obiective specifice
Orele de curs sunt axate pe definirea şi ilustrarea principalelor concepte de traductologie, a
instrumentelor traducătorului şi a procedeelor pe care le are la dispoziţie în vederea
transpunerii unui mesaj din limba sursă în limba ţintă.
La orele de seminar, studenţilor li se propune efectuarea de traduceri gramaticale din şi în
limba franceză, extrase dintr-un corpus literar şi mediatic pentru:
- identificarea şi înţelegerea diferenţelor dintre limba ţintă şi limba sursă la nivelul frazei
simple şi complexe;
- fixarea structurilor sintactice specifice celor două limbi;
- înţelegerea şi aplicarea procedeelor de traducere directe şi indirecte în funcţie de
constrângerile sistemului lingvistic specific la nivelul frazei;
- evaluarea soluţiilor multiple de traducere acolo unde sunt permise de structura frazei de
plecare;
8.

Conţinuturi

Curs
Prezentarea generală a noţiunii de traducere, văzută ca
practico-teorie. Tipuri de traduceri.
Prezentarea teoretică şi practică a instrumentelor de
traducere: dicţionare monolingve şi bilingve, dicţionare
electronice, baze de date, enciclopedii, internet.
Discutarea principalelor noţiuni de traductologie limbă
sursă/ţintă, traducere/traductologie, traducător, interpret
şi a celor mai importante dihotomii care circumscriu
problematica traducerii literă/ spirit, formă/sens,
literal/literar, artă/ştiinţă.
Traducere orală/vs/ scrisă.
Competenţele traducătorului.
Procedee de traducere directe: împrumutul, calcul, prafraza
literală.
Procedee de traducere indirecte: transpoziţia, modularea,
echivalenţa, adaptarea.

Nr.
ore

Metode de predare

Observaţii

3

3

4
4

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Traducerea de fraze extrase dintr-un corpus literar şi mediatic
francez, care să permită fixarea şi înţelegerea următoarelor
probleme de sintaxă a limbii franceze:
Ordinea cuvintelor. Inversiunea. Structuri emfatice.
Funcţii sintactice. Subiect, predicat, complement, circumstanţial.
Modalităţi de enunţare : interogaţia şi injoncţiunea.
Subordonata atributivă.
Subordonata completivă.
Subordonata circumstanţială de timp.
Subordonata circumstanţială de condiţie.
Subordonata circumstanţială de scop.
Subordonata circumstanţială de concesie.

Nr.
ore
2
4
4
2
2
2
2
2
2

Metode de predare
Metodă interactivă pe bază
de hand-out-uri, fotocopii,
folosirea dicţionarelor
monolingve şi bilingve,
suport hârtie şi electronic.
Traducere individuală şi în
grup.

Observaţii

Programa analitică / Fişa disciplinei
Subordonata circumstanţială de cauză.
2
Subordonata circumstanţială de consecinţă.
2
Evaluare intermediara si finala. Discutarea traducerilor.
2
Bibliografie
ALIC, Liliana, 1996, Des mots aux discours, Editura Carminis.
BALLARD, Michel, 1992, Le commentaire de traduction anglaise, Nathan.
CRISTEA, Teodora, 1983, Contrastivité et traduction, Tipografia Universităţii Bucureşti
CRISTEA, Teodora, 1998, Stratégies de la traduction, Editura Fundaţiei “România de mâine”, Bucureşti.
DELISLE, Jean, RENE, Alain, 2003, La traduction raisonnee, Presses de l’Université d’Ottawa.
GREVISSE, Maurice, 2001 (13ème édition), Le bon usage. Grammaire française, Duculot, Bruxelles.
GUIDERE, Mathieu, 2008, Introduction à la traductologie, De Boeck, Bruxelles.
RIEGEL, Martin, et alii, 2009 (3e édition), Grammaire méthodique du français contemporain, PUF, Paris.
Selecţie de texte din literatura şi presa franceză şi românească:
Le Monde
Le Figaro
Le Petit Robert de la langue française
www.cnrtl.fr
Dicţionar român-francez; francez-român
Dicţionar frazeologic român-francez; francez-român
Dictionarul explicativ al limbii române, 2016, ediţia a 3a.
Bibliografie minimală
CRISTEA, Teodora, 1998, Stratégies de la traduction, Editura Fundaţiei “România de mâine”, Bucureşti.
DELISLE, Jean, RENE, Alain, 2003, La traduction raisonnee, Presses de l’Université d’Ottawa.
GREVISSE, Maurice, 2001 (13ème édition), Le bon usage. Grammaire française, Duculot, Bruxelles.
GUIDERE, Mathieu, 2008, Introduction à la traductologie, De Boeck, Bruxelles.
RIEGEL, Martin, et alii, 2009 (3e édition), Grammaire méthodique du français contemporain, PUF, Paris.
Le Petit Robert de la langue française
www.cnrtl.fr
Dicţionar român-francez; francez-român
Dictionarul explicativ al limbii române, 2016, ediţia a 3a.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei corespund exigenţelor programelor de studii similare din centrele universitare din ţară şi
străinătate şi sunt adaptate aşteptărilor angajatorilor.

9.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Curs


50
Capacitatea de traducere corectă a Teste scrise de evaluare a
structurilor limbii sursă în limba ţintă cunoştinţelor la jumătatea şi la
sfârşitul semestrului (2 teste)
într-un context dat.
Seminar
 Nivelul de exprimare şi de redactare în
Evaluarea participării la cursuri
50
limba franceză.
(răspunsuri, teme acasă).
 Creativitatea şi originalitatea soluţiilor.
Standard minim de performanţă
Standarde minime pentru nota 5:
- competenţe minime de traducere corectă a unui text din şi în limba franceză;
- formarea unui lexic tematic de bază;
- cunoaşterea structurilor morfosintactice de bază ale limbii franceze.
Standarde minime pentru nota 10:
- competenţe aprofundate de traducere a unui text din şi în limba franceză;;
- o foarte bună cunoaştere a structurilor morfosintactice şi discursive ale limbii franceze şi a lexicului tematic
- capacitate de recunoaştere, înţelegere şi comentare pertinentă a fenomenelor de limbă specifice discursului
mediatic în limba franceză, necesare unei traduceri de calitate;
- argumentarea pertinentă a alegerilor în traducere.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Programa analitică / Fişa disciplinei
29.09.2016

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

LIMBA FRANCEZĂ CONTEMPORANĂ (ANALIZA DISCURSULUI)

Titularul activităţilor de curs

Prof. univ. dr. Sanda-Maria ARDELEANU

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Lector dr. Mariana Șovea
Semestrul
5
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs
2 Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

-

ore
18
10
20
4
2

54
96
4

• Competenţe specifice acumulate
 Definirea trăsăturilor esenţiale ale comunicării orale şi scrise, ale receptării şi producerii de texte
(inclusiv a textelor ştiinţifice din domeniul umanist) atât în limba română, cât şi în limba franceză.
 Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor
argumentative
şi de construcţie a mesajului în limba română şi în limba franceză.
 Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel
Competenţe universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.), atât în limba
profesionale română, cât şi în limba franceză.
 Organizarea unor dezbateri, construirea un studiu de caz şi argumentarea structurii acestuia.
 Explicarea clasificărilor morfologice, sintactice, semantice, pragmatice şi analizarea discursurilor
orale şi scrise în limba franceză, utilizând aparatul conceptual al lingvisticii.
 Explicarea principalelor linii de evoluţie a limbii franceze, a diferenţelor dintre normă şi uz.
 Explicarea si interpretarea realităţii lingvistice franceze contemporane.
 Utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare.
Competenţe  Utilizarea componentelor domeniului limbii în deplină concordanţă cu etica profesională
transversale  Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
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• Obiectivele disciplinei
Obiectivul general al  definirea şi utilizarea corectă a conceptelor operatorii specifice analizei discursului
disciplinei
 formarea de cunoştinţe de bază pentru analiza fenomenului discursivităţii în diferite tipuri
de corpus
Obiective specifice
 realizarea de conexiuni între rezultatele analizelor discursive efectuate pe diferite tipuri de
corpus;
 identificarea, explicarea şi interpretarea cu argumente pertinente a fenomenelor discursive
transfrastice, a tipologiei discursive mediatice, explicabile cu ajutorul instrumentelor
analizei discursului, a raportării discursului la cadrul socio-cultural
• Conţinuturi
Curs

Nr. ore





Metode de
predare
expunere
sistematică,
conversaţie,
problematizare

Observaţii

4
expuneri orale dublate
Definirea domeniului.
de eşantioane de corpus
6
Concepte operatorii.
2
Perspectiva logico-semantică şi comunicaţională
asupra AD.
2
 Actele de limbaj şi funcţiile limbajului.
2
 Interacţiunile comunicative.
2
 Modul de organizare enunţiativ.
2
 Modul de organizare descriptiv.
2
 Modul de organizare narativ.
2
 Modul de organizare argumentativ.
4
 Procedee discursive.
Bibliografie
ARDELEANU, Sanda-Maria, Coroi, Ioana-Crina, Analyse du discours-éléments de théorie et pratique sur la
discursivité, ed. Universităţii, Suceava, 2002
ARDELEANU, Sanda-Maria et al., Le discours en action - étude théorique et pratique sur la discursivité, CEP USM,
Chişinău, Republica Moldova, 2007
BRONCKART, J-P, Le fonctionnement du discours, Neuchatel-Paris, Delachaux- Niestlé Editeur, 1985
CHARAUDEAU, P., MAINGUENEAU, D. (coord.), 2002, Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, Paris
CHARAUDEAU, P., Grammaire du sens et de l’expression, Hachette, Paris, 1992
COURTES, J. et al., Une introduction à la recherche scientifique en didactique des langues, Paris, Ed. Didier, 1987
COURTES, J., Analyse sémiotique du discours - de l`énoncé à l`énonciation, Paris, Hachette, 1991
DUCROT, O., TODOROV, T, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, 1972
GREIMAS, A.-J. et J. Courtes, Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979
GRIZE, J.-B., Logique et langage, Génève, Ophrys, 1990
MAINGUENEAU, D., Genese du discours, Bruxelles, Pierre Mardaga Editeur,1984
MAINGUENEAU, D., Nouvelles tendances en analyse du discours, Paris, Hachette, 1987
MAINGUENEAU, D., L`analyse du discours. Introduction aux lectures de l`archive, Paris, Hachette, 1991
ROVENŢA-FRUMUŞANI, Daniela, Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2004
SARFATI, Georges-Elia,2012, Eléments d’analyse du discours, Armand Colin, Paris
ANADISS Ŕ Revista Centrului de Cercetare „Analiza Discursului”, nr. 1-13, Editura Universităţii, Suceava
Bibliografie minimală
ARDELEANU, Sanda-Maria, Coroi, Ioana-Crina, Analyse du discours-éléments de théorie et pratique sur la
discursivité, ed. Universităţii, Suceava, 2002
ARDELEANU, Sanda-Maria et al., Le discours en action - étude théorique et pratique sur la discursivité, CEP USM,
Chişinău, Republica Moldova, 2007
CHARAUDEAU, P., MAINGUENEAU, D. (coord.), 2002, Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, Paris
ROVENŢA-FRUMUŞANI, Daniela, Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2004
Aplicaţii (Seminar)
 Definirea conceptelor operatorii.
 Funcţiile limbajului și actele de limbaj.
 Modul de organizare enunţiativ și descriptiv.
 Modul de organizare narativ și argumentativ.
 Procedee discursive.
 Corpusurile între diversitate şi adecvare Ŕ
analiza discursivităţii.

Nr. ore
2
2
2
2
2
4

Metode de predare
dezbatere interactivă
colectivă,
problematizare,
exerciţiu

Observaţii
exerciţii interactive cu
eşantioane de corpus
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Bibliografie
ARDELEANU, Sanda-Maria, Coroi, Ioana-Crina, Analyse du discours-éléments de théorie et pratique sur la
discursivité, ed. Universităţii, Suceava, 2002
ARDELEANU, Sanda-Maria et al., Le discours en action - étude théorique et pratique sur la discursivité, CEP USM,
Chişinău, Republica Moldova, 2007
BRONCKART, J-P, Le fonctionnement du discours, Neuchatel-Paris, Delachaux- Niestlé Editeur, 1985
CHARAUDEAU, P., MAINGUENEAU, D. (coord.), 2002, Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, Paris
CHARAUDEAU, P., Grammaire du sens et de l’expression, Hachette, Paris, 1992
COURTES, J. et al., Une introduction à la recherche scientifique en didactique des langues, Paris, Ed. Didier, 1987
COURTES, J., Analyse sémiotique du discours - de l`énoncé à l`énonciation, Paris, Hachette, 1991
DUCROT, O., TODOROV, T, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Seuil, 1972
GREIMAS, A.-J. et J. Courtes, Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979
MAINGUENEAU, D., L’analyse du discours. Introduction aux lectures de l`archive, Paris, Hachette, 1991
ROVENŢA-FRUMUŞANI, Daniela, Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2004
SARFATI, Georges-Elia, 2012, Eléments d’analyse du discours, Armand Colin, Paris
ANADISS Ŕ Revista Centrului de Cercetare „Analiza Discursului”, nr. 1-13, Editura Universităţii, Suceava
Bibliografie minimală
ARDELEANU, Sanda-Maria, Coroi, Ioana-Crina, Analyse du discours-éléments de théorie et pratique sur la
discursivité, ed. Universităţii, Suceava, 2002
ARDELEANU, Sanda-Maria et al., Le discours en action - étude théorique et pratique sur la discursivité, CEP USM,
Chişinău, Republica Moldova, 2007
CHARAUDEAU, P., MAINGUENEAU, D. (coord.), 2002, Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, Paris
ROVENŢA-FRUMUŞANI, Daniela, Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2004



• Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Noţiunile studiate sunt în concordanţă cu activităţile de predare-cercetare desfăşurate la nivel naţional şi
internaţional în domeniul analizei discursului şi al aplicării cunoștințelor în analiza pe diferite tipuri de corpus.
• Evaluare

Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Criteriile generale de evaluare (completitudinea şi
Evaluare sumativă
50%
corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică, fluenţa de
prin examinare
exprimare, forţa de argumentare)
scrisă
Curs
Criterii specifice disciplinei
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi motivaţionale
ale activităţii studenţilor
Criteriile generale de evaluare (completitudinea şi
Evaluare sumativă
50%
corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică, fluenţa de
prin examinare orală
exprimare, forţa de argumentare)
Seminar
Criterii specifice disciplinei
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi motivaţionale
ale activităţii studenţilor
Standard minim de performanţă
 însuşirea principalelor concepte operatorii specifice analizei discursului și aplicarea fenomenului discursivităţii
conform bibliografiei minimale indicate
Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

ISTORIA LITERATURII FRANCEZE
(ROMANUL SECOLULUI AL XX-LEA ŞI ROMANUL ACTUAL)
Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. Olga OPREA-GANCEVICI
Titularul activităţilor de seminar
Conf. univ. dr. Olga OPREA-GANCEVICI
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Semestrul
5
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

-

ore
33
20
20
6
4

73
125
5

• Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Competenţe
 • Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
 Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
Desfăşurare
Seminar
 Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
aplicaţii
 Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
• Competenţe specifice acumulate

Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii franceze.

Precizarea şi descrierea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiul cultural al limbii
Competenţe
franceze.
profesionale

Explicarea poziţiei operelor literare în contextul cultural francez şi raportarea lor la tradiţiile literare
din cultura franceză.

Programa analitică / Fişa disciplinei

Competenţe
transversale


Analiza textelor literare din cultura franceză cu respectarea normelor de cercetare specifice.

Utilizarea literaturii de referinţă pentru interpretarea textului literar.

Elaborarea unui proiect pe o temă dată din literatura/cultura franceză, respectând normele de
cercetare.

Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplică concordanţă cu etica
profesională

Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.

Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de
formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe
instituţionale de dezvoltare personală şi profesională

• Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general  însuşirea şi valorificarea conceptelor de bază din teoria şi estetica literaturii secolului al XX-lea
al disciplinei
şi a literaturii actuale;
 formarea de capacităţi necesare pentru înţelegerea estetică şi literară a specificităţii textelor din
secolul al XX-lea şi actuale;
 însuşirea unor metode de interpretare a literaturii, dezvoltarea spiritului critic, a spiritului de
analiză si sinteză.
Obiective
 prezentarea de ansamblu a producţiei narative franceze, parcurgând cele mai importante
specifice
momente literare şi/sau artistice ale secolului al XX-lea şi ale prozei actuale;
 transmiterea informaţiilor fundamentale printr-o abordare multiplă: cronologică (a curentelor şi
mişcărilor artistice), a intertextualităţii (care presupune o perspectivă comparatistă a
fenomenului literar francez, în contextul literaturii universale) şi a (auto)biografiei /
autoficţiunii. „Firul director” îl constituie tema copilăriei scriitorilor, aşa cum apare din proza
lor.
 prin aplicaţiile de la seminar, analiza punctuală şi aprofundată a unor scriitori sau mişcări
literare din secolul al XX-lea şi din prezent.
• Conţinuturi
Curs
 1. Le roman français au XX siècle dans le contexte de la
littérature épique universelle. Genres. Évolution. Le XXe
siècle
Ŕ
convergences,
tradition,
innovation,
expérimentation. Le roman actuel.
 Approches possibles du roman français moderne :
■ chronologique (les courants / mouvements artistiques),
■ l’autofiction / l’autobiographie / les littératures du moi.
 2. Romanciers novateurs au début du XXe siècle: André
Gide
 3. Romanciers novateurs : Marcel Proust.
 4. Romanciers novateurs : Louis-Ferdinand Céline
 5. Romanciers inclassables (perspectives optimistes sur
l’enfance): Colette, Marcel Pagnol.
 6. Romanciers inclassables (pespectives sur une enfance
malheureuse) : Hervé Bazin.
 7. Romain Gary et l’”effet Pygmalion” dans l’éducation
 8. Les existentialistes. Albert Camus.
 9. Les existentialistes. Jean-Paul Sartre, Simone de
Beauvoir.
 10. Le moment « OULIPO » : Georges Perec.
 11. Le Nouveau Roman : Nathalie Sarraute.
 12. Romanciers contemporains: Pascal Bruckner.
 13. Romanciers contemporains: Éric-Emmanuel Schmitt
 14. Synthèse des cours. Conclusion par rapport au thème
proposé (l’enfance dans l’égolittérature française)
Bibliografie
Bibliografie primară:
 Corpus de texte ale autorilor studiaţi.
André Gide, Si le grain ne meurt.
e

Nr.
ore
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Metode de predare

Observaţii

Expunere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză textuală,
prezentări powerpoint
şi cu ajutorul tablei
(interactive).

Materialele didactice
cuprind suportul de
curs, antologii,
dicţionare literare,
CD, DVD, baze on
line
(www.gallica.bnf.fr)

Programa analitică / Fişa disciplinei
Louis-Ferdinand Céline, Mort à crédit.
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu (vol. 1: Du côté de chez Swann).
Colette, Sido.
Hervé Bazin, Vipère au poing
Marcel Pagnol, La gloire de mon père.
Romain Gary, La promesse de l’aube
Albert Camus, L’envers et l’endroit, Le premier homme.
Jean-Paul Sartre, Les mots.
Simone de Beauvoir, Une mort très douce.
Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance.
Nathalie Sarraute, Enfance.
Pascal Bruckner, Un bon fils.
Eric-Emmanuel Schmitt, Ma vie avec Mozart.
Bibliografie critică / teoretică
Dicţionare
 Brunel, Pierre, 1988, Dictionnaire des mythes littéraires, Paris, Éditions du Rocher.
 Chevalier, Jean şi Gheerbrant, Alain, 1994, Dictionnaires des symboles, Paris, Éditions Robert Laffont (Jupiter).
 Grigorescu, Dan, 2003, Dicţionarul Avangardelor, Bucureşti, Ed. Enciclopedică.
Studii
 Balotă, Nicolae, 2008 [2001], Literatura franceză de la Villon la zilele noastre, Bucureşti, Ed. Ideea Europeană.
 Balotă, Nicolae, 2000 [1971], Lupta cu absurdul, Bucureşti, Univers.
 Bratu, Florian, 1995, Le roman français au XXe siècle, Editura Fundaţiei „Chemarea” Iaşi.
 Brunel, Pierre, 2002, Où va la littérature française aujourd’hui?, Paris, Vuibert.
 Burgelin, Claude; Grell, Isabell et Roche, Roger-Yves (dir.), 2010, Autofiction(s), Colloque de Cérisy, Presses
Universitaires de Lyon.
 Călinescu, Matei, 1995, Cinci feţe ale modernităţii, Bucureşti, Univers ; trad. din engleză de Tatiana Pătrulescu şi
Radu Ţurcanu.
 Chelebourg, Christian, 2005, L’imaginaire littéraire, Paris, Armand Colin.
 Duchenne, Alain şi Legay, Tierry, 1984, Petite fabrique de littérature, Paris, Éd. Magnard.
 Gancevici, Olga, 2014, L’enfance des écrivains à travers leur prose, 2014, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă.
 Genette, Gérard, 1987, Palimpseste. La littérature au second degré, Paris, Seuil.
 Lejeune, Philippe, 1975, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil.
 Nettement, Alfred, 2012, Le roman contemporain, Nabu Press.
 OULIPO, 1988, Atlas de littérature potentielle, Paris, Gallimard.
 Ricardou, Jean, 1971, Pour une théorie du Nouveau Roman, Paris, Seuil.
 Ricœur, Paul, 2000, L’Histoire, la mémoire, l’oubli, Paris, Le Seuil.
 Samoyault, Tiphaine, 2001, L’intertextualité. Mémoire de littérature, Paris, Nathan / HER.
 Viart, Dominique et Vercier, Bruno, 2005, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, Paris,
Bordas.
Bibliografie minimală
 Bratu, Florian, 1995, Le roman français au XXe siècle, Editura Fundaţiei „Chemarea” Iaşi.
 Brunel, Pierre, 2002, Où va la littérature française aujourd’hui?, Paris, Vuibert.
 Burgelin, Claude; Grell, Isabell et Roche, Roger-Yves (dir.), 2010, Autofiction(s), Colloque de Cérisy, Presses
Universitaires de Lyon.
 Gancevici, Olga, 2014, L’enfance des écrivains à travers leur prose, 2014, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă.
 Viart, Dominique et Vercier, Bruno, 2005, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, Paris,
Bordas.
Aplicaţii (Seminar)
 Préliminaires.

Nr. ore
2

 Eric-Emmanuel Schmitt, Ma
vie avec Mozart, 2005.

2

 Pascal Bruckner, Un bon fils,
2014.

2

Metode de predare
Metoda interactivă, conversaţie,
analiză textuală, citirea pe roluri a
unor extrase.
Metoda interactivă, conversaţie,
analiză textuală, vizionare de
materiale video, citirea pe roluri a
unor extrase.
Metoda interactivă, conversaţie,
analiză textuală, citirea pe roluri a

Observaţii
Materialele didactice
cuprind suportul de curs,
videocasete, CD-ROM,
laptop, CD-player,
videoproiector, reviste
teatrale, dicţionare de
termeni literari şi artistici;
afişe, caiete-program,
cronici dramatice.

Programa analitică / Fişa disciplinei
 Amélie
Nothomb,
La
nostalgie heureuse, 2013.

2

 Hélène Grimaud, Variantions
sauvages, 2003.
 Annie Ernaux, La place,
1983, Une femme, 1987.

2
2

unor extrase.
Metoda interactivă, conversaţie,
analiză textuală, vizionare de
materiale video.
Metoda interactivă, conversaţie,
analiză textuală.
Metoda interactivă, conversaţie,
analiză textuală, vizionare de
materiale video.
Conversație, dezbatere.

2
 Conclusion. Synthèse des
seminaries
Bibliografie
 Corpus de texte ale autorilor studiaţi.
 Balotă, Nicolae, 2008 [2001], Literatura franceză de la Villon la zilele noastre, Bucureşti, Ed. Ideea Europeană.
 Bratu, Florian, 1995, Le roman français au XXe siècle, Editura Fundaţiei „Chemarea” Iaşi.
 Brunel, Pierre, 2002, Où va la littérature française aujourd’hui?, Paris, Vuibert.
 Burgelin, Claude; Grell, Isabell et Roche, Roger-Yves (dir.), 2010, Autofiction(s), Colloque de Cérisy, Presses
Universitaires de Lyon.
 Gancevici, Olga, 2014, L’enfance des écrivains à travers leur prose, 2014, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă.
 Genette, Gérard, 1987, Palimpseste. La littérature au second degré, Paris, Seuil.
 Lejeune, Philippe, 1975, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil.
 Nettement, Alfred, 2012, Le roman contemporain, Nabu Press.
 Samoyault, Tiphaine, 2001, L’intertextualité. Mémoire de littérature, Paris, Nathan / HER.
 Viart, Dominique et Vercier, Bruno, 2005, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, Paris,
Bordas.
Bibliografie minimală
 Patru texte integrale din autorii studiaţi la alegere; fragmentele propuse pentru analiza textuală.
 Bratu, Florian, 1995, Le roman français au XXe siècle, Editura Fundaţiei „Chemarea” Iaşi.
 Brunel, Pierre, 2002, Où va la littérature française aujourd’hui?, Paris, Vuibert.
 Burgelin, Claude; Grell, Isabell et Roche, Roger-Yves (dir.), 2010, Autofiction(s), Colloque de Cérisy, Presses
Universitaires de Lyon.
 Gancevici, Olga, 2014, L’enfance des écrivains à travers leur prose, 2014, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă.
 Viart, Dominique et Vercier, Bruno, 2005, La littérature française au présent. Héritage, modernité, mutations, Paris,
Bordas.



• Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei corespund exigenţelor programelor de studii similare din centrele universitare din ţară şi
străinătate şi contribuie la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară a studenţilor.
• Evaluare

Tip activitate

Curs

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Criteriile generale de evaluare (completitudinea şi
corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică, fluenţa de
exprimare, forţa de argumentare);
Criterii specifice disciplinei;
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi
motivaţionale ale activităţii studenţilor:
- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate de
analiză a romanului secolului al XX-lea şi a romanului
actual;
- exemple analizate, comentate din romane aparţinând
diverselor mişcări artistice ale secolelor al XX-lea şi al
XXI-lea ;
- mod personal de abordare şi interpretare a textului
citit, a textului literar prin prisma bibliografiei
parcurse;

Evaluare sumativă
prin examinare scrisă
pe baza tematicii de la
curs

Pondere din nota
finală
50%

Programa analitică / Fişa disciplinei
- parcurgerea bibliografiei obligatorii şi, eventual, a
unui corpus suplimentar, la alegere;
- lectura integrală a cel puţin patru romane aparţinând
unor scriitori diferiţi din tematica generală a cursului.
25%
 Prezenţa (obligatorie în proporţie de 75%: 5 Evaluare periodică
seminarii), activitatea la seminarii, rezolvarea prin examinare orală
25%
sarcinilor în timpul seminariilor şi a temelor acasă; Teme în scris
Seminar
 Lectura integrală a cel puţin patru romane
aparţinând unor scriitori diferiţi din tematica
generală a seminarului.
Standard minim de performanţă

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;

cunoaşterea conceptelor literare şi critice de bază din domeniul literar al secolelor al XX-lea şi al XXI-lea;

lectura integrală a cel puţin patru romane aparţinând unor scriitori diferiţi din tematica generală a cursului şi a
seminarului.
Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

CURS OPŢIONAL FRANCEZĂ – INTRODUCERE ÎN SEMIOTICA
LIMBAJULUI
Titularul activităţilor de curs
Lector univ. dr. Ioana-Crina COROI
Titularul activităţilor de seminar
Lector univ. dr. Ioana-Crina COROI
Anul de studiu III
Semestrul
5
Tipul de evaluare
E
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
28 Curs 14 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DA

Proiect
Proiect

-

ore
10
2
4
4
2
-

20
50
2

• Competenţe specifice acumulate
 Definirea conceptelor lingvistice de bază specifice limbii franceze.
 Explicarea clasificărilor semiotice şi analizarea discursurilor orale şi scrise în limba franceză,
utilizând aparatul conceptual al lingvisticii.
 Explicarea principalelor linii de evoluţie a limbii franceze, a diferenţelor dintre normă şi uz.
 Receptarea corectă a discursurilor orale şi scrise la nivel C2 (* C1);
Competenţe
 Producerea fluentă şi spontană de texte orale şi scrise (inclusiv traduceri) la nivel C1 (* B2),
profesionale
adaptând vocabularul şi stilul în funcţie e destinatar, de tipul de text şi de subiectul tratat.
 Evaluarea corectitudinii, coerenţei şi fluenţei unui text oral sau scris de dificultate medie şi
corectarea abaterilor de la normele limbii moderne, inclusiv cu utilizarea de instrumente auxiliare
 Explicarea si interpretarea realităţii lingvistice franceze contemporane.
 Utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare.
Competenţe 
Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica
transversale profesională

Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.

Îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare şi prin proiecte în echipă

Programa analitică / Fişa disciplinei
• Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al
 definirea şi utilizarea corectă a conceptelor operatorii specifice analizei semiotice
disciplinei
 consolidarea competenţelor de producere / receptare de mesaje orale şi scrise în limba
franceză prin utilizarea / decodarea adecvată a elementelor semiotice în conformitate cu
parametrii situaţiei de comunicare
Obiective specifice
 identificarea, explicarea şi interpretarea cu argumente pertinente a fenomenelor semiotice
 abordarea contrastivă a diferenţelor din sistemele semiotice în spaţiul cultural francez şi
spaţiul cultural românesc
 relaţionarea componentei semiotice a producţiei discursive cu aspectele fonetice,
morfologice, sintactice, semantice şi stilistice ale exprimării verbale
 realizarea de conexiuni între rezultatele analizelor semiotice efectuate pe diferite tipuri de
corpus;
• Conţinuturi
Nr.
ore
2

Curs

Metode de predare

Observaţii

expunere sistematică,
expuneri orale
 Délimitations domainiales : sémiotique / sémiologie;
conversaţie, problematizare
dublate de eşantioane
l’instrumentaire conceptuel
de corpus
4
 Système binaire / système triadique du signe
2
 Typologie des signes
 Les signes et les interactions communicatives dans 4
les médias
 Analyse icono-textuelle des systèmes des signes 2
présents dans la publicité francophone
Bibliografie
 BARTHES, Roland, 1970, Mythologies, Paris, Seuil
 BARTHES, Roland, 1985, L’aventure sémiologique, Paris, Seuil
 BOUVET, Danielle, 2001, La dimension corporelle de la parole, Paris, Peeters
 CHELCEA, Septimiu, IVAN, Loredana, Chelcea, Adina, 2005, Comunicarea nonverbală: gesturile şi postura,
Bucureşti, comunicare.ro,
 CORJAN, I.C., 2004, Semiotica limbajului publicitar, Suceava, Editura Universităţii Suceava
 ECO, Umberto, 2011, Sémiotique et philosophie du langage, Paris, PUF
 GREIMAS, Algirdas Julien, 1991, Sémiotique des passions, Paris, Seuil
 KRISTEVA, Julia, 1969, Semiotiké. Recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil
 NEŢ, Mariana, 2005, Lingvistică generală. Semiotică. Mentalităţi, Iaşi, Institutul European
 ROVENŢA-FRUMUŞANI, Daniela, 1999, Semiotică, societate, cultură, Iaşi, Institutul European
 SAUSSURE, F. De, 1998, Curs de lingvistică generală, Iaşi, Polirom
 SEBEOK, Thomas, 2002, Semnele: o introducere în semiotică, Bucureşti, Humanitas
 SEBEOK, Thomas, 2002, Jocul cu fantasme : semiotică şi antropologie, Bucureşti, All Educaţional
Bibliografie minimală
 ARDELEANU, Sanda-Maria (coord), 2009, Discours et images, Iaşi, Casa Editorială Demiurg
 CORJAN, I.C., 2004, Semiotica limbajului publicitar, Suceava, Editura Universităţii Suceava
 ECO, Umberto, 2011, Sémiotique et philosophie du langage, Paris, PUF
 NEŢ, Mariana, 2005, Lingvistică generală. Semiotică. Mentalităţi, Iaşi, Institutul European
 SAUSSURE, F. De, 1998, Curs de lingvistică generală, Iaşi, Polirom
 SEBEOK, Thomas, 2002, Jocul cu fantasme : semiotică şi antropologie, Bucureşti, All Educaţional
Aplicaţii (seminar/laborator/proiect):
 Instrumentaires conceptuels Ŕ sémiotique,
linguistique, communication
 Pluralité des signes et leur application pratique
dans l’analyse des discours actuels
 Les interactions communicatives dans les
médias Ŕ directes et indirectes
 Analyse icono-textuelle des signes Ŕ étude de la
publicité francophone
Bibliografie


Nr.
ore
2

Metode
de predare

Obs

lectură, conversaţie,
problematizare

studii aplicative pe eșantioane de
corpus

4
4
4

BARTHES, Roland, 1970, Mythologies, Paris, Seuil

Programa analitică / Fişa disciplinei




BARTHES, Roland, 1985, L’aventure sémiologique, Paris, Seuil
BOUVET, Danielle, 2001, La dimension corporelle de la parole, Paris, Peeters
CHELCEA, Septimiu, IVAN, Loredana, Chelcea, Adina, 2005, Comunicarea nonverbală: gesturile şi
postura, Bucureşti, comunicare.ro,
 CORJAN, I.C., 2004, Semiotica limbajului publicitar, Suceava, Editura Universităţii Suceava
 ECO, Umberto, 2011, Sémiotique et philosophie du langage, Paris, PUF
 GREIMAS, Algirdas Julien, 1991, Sémiotique des passions, Paris, Seuil
 KRISTEVA, Julia, 1969, Semiotiké. Recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil
 NEŢ, Mariana, 2005, Lingvistică generală. Semiotică. Mentalităţi, Iaşi, Institutul European
 ROVENŢA-FRUMUŞANI, Daniela, 1999, Semiotică, societate, cultură, Iaşi, Institutul European
 SAUSSURE, F. De, 1998, Curs de lingvistică generală, Iaşi, Polirom
 SEBEOK, Thomas, 2002, Semnele: o introducere în semiotică, Bucureşti, Humanitas
 SEBEOK, Thomas, 2002, Jocul cu fantasme : semiotică şi antropologie, Bucureşti, All Educaţional
Bibliografie minimală
 ARDELEANU, Sanda-Maria (coord), 2009, Discours et images, Iaşi, Casa Editorială Demiurg
 CORJAN, I.C., 2004, Semiotica limbajului publicitar, Suceava, Editura Universităţii Suceava
 ECO, Umberto, 2011, Sémiotique et philosophie du langage, Paris, PUF
 NEŢ, Mariana, 2005, Lingvistică generală. Semiotică. Mentalităţi, Iaşi, Institutul European
 SAUSSURE, F. De, 1998, Curs de lingvistică generală, Iaşi, Polirom
 SEBEOK, Thomas, 2002, Jocul cu fantasme : semiotică şi antropologie, Bucureşti, All Educaţional



• Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Noţiunile studiate sunt în concordanţă cu activităţile de predare-cercetare desfăşurate la nivel naţional şi
internaţional în domeniul semioticii şi al aplicării cunoştinţelor în analiza semiotică pe diferite tipuri de corpus
• Evaluare

Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Criteriile generale de evaluare (corectitudinea
Evaluare sumativă
50%
cunoştinţelor, coerenţa logică, fluenţa în
prin examinare scrisă
exprimare, forţa de argumentare)
Curs
Criterii specifice disciplinei
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi
motivaţionale ale activităţii studenţilor
Criteriile generale de evaluare (corectitudinea Evaluare periodică
50%
cunoştinţelor, coerenţa logică, fluenţa de prin examinare orală şi scrisă
exprimare, forţa de argumentare)
Seminar
Criterii specifice disciplinei
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi
motivaţionale ale activităţii studenţilor
Standard minim de performanţă

Folosirea contextualizată corectă a conceptelor din domeniul semioticii şi realizarea de aplicaţii icono-textuale pe
diferite corpusuri de discurs
Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

CURS OPŢIONAL FRANCEZĂ - DISCURSUL MEDIATIC

Titularul activităţilor de seminar

Lector univ.dr. Mariana ȘOVEA

Anul
de studiu
Regimul
disciplinei

3

Semestrul

5

Tipul de evaluare

C

Categoria formativă a disciplinei:
DF - Discipl.fundamentală; DSI - Discipl.de sinteză; DAP - Discipl.de aprofundare
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)
I.a) Număr de ore pe săptămână
1
Curs
Seminar
I.b) Totalul de ore din planul de
14 Curs
Seminar
învăţământ

DA

1

Laborator

-

Proiect

14

Laborator

-

Proiect

II. Distribuţia fondului de timp
II.a) Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II.c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II.d) Tutoriat
III. Examinări
IV. Alte activităţi
Total ore studiu individual Ŕ II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DSI

-

Ore
10
14
10
2
-

34
50
2

Competenţe specifice acumulate
- rezolvarea de problematici aferente studiului proceselor şi fenomenelor specifice analizei
discursului mediatic;
- descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene din universul ştiinţelor limbajului;
Competenţe
- capacitatea de a transpune în practică cunoştinţele discursive dobândite;
profesionale
- abilităţi de cercetare şi creativitate în analiza discursivă aplicată în corelare cu analiza
discursului mediatic;
- capacitatea de a realiza și analiza un corpus mediatic;
Competenţe
- folosirea tehnologiilor moderne de informare şi de comunicare în vederea ameliorării
transversale
competenţelor profesionale;
- punerea în practică a celor mai potrivite strategii individuale de învăţare şi de evaluare
Obiectivele disciplinei
Obiectivul general al
disciplinei
Obiective specifice

- Aplicarea principalelor teorii, modele şi practici privind analiza discursului, cu accent
pe evidenţierea importanţei înţelegerii construirii discursului mediatic
- Predarea de cunoştinţe teoretice şi conturarea abilităţilor practice în domeniul
analizei discursului mediatic

Programa analitică / Fişa disciplinei
Conţinuturi
Nr.
ore

Seminar
1. Instrumentarul analizei discursului Ŕ teorii,
concepte, mărci definitorii.
2. Discursul mediatic Ŕ caracteristici, tipuri de
suport mediatic, moduri discursive de tratatre
a evenimentului mediatic
3. Discursul presei scrise Ŕ genuri,
caracteristici discursive

2
2
2

4. Repere de analiză a articolului de presă.

2

5. Criterii de constituire și analiză a unui
corpus de presă scrisă.

2

6. Reprezentări și stereotipuri în presa scrisă

2

Metode
de predare
expunere frontală, interacţiune,
dezbatere

Obs

conversaţia euristică, expunerea,
problematizarea, dezbaterea
conversaţia euristică, expunerea,
problematizarea, dezbaterea
expunere frontală, interacţiune,
dezbatere
conversaţia euristică, expunerea,
problematizarea, dezbaterea
expunere frontală, interacţiune,
dezbatere

expuneri orale
dublate de
eşantioane de
corpus

7. Studiu de caz: alegerile prezidențiale din
expunere frontală, interacţiune,
SUA, noiembrie 2016; analiza pe un corpus
2
dezbatere
extras din ziarul Le Monde.
Bibliografie
ARDELEANU, Sanda-Maria, COROI, Ioana-Crina, 2002, Analyse du discours, Editura Universităţii Suceava
Moldova
CHARAUDEAU, Patrick, 1997, Le discours d’information médiatique, Nathan, Paris
CHARAUDEAU, P., MAINGUENEAU, D. (coord.), 2002, Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, Paris
LOCHARD, Guy, BOYER, Henri, 1998, La communication médiatique, Seuil, Paris
MAINGUENEAU, Dominique, 2007, Analiza textelor de comunicare, Institutul European, Iaşi
ROȘCA, Luminița, 2004, Producția textului jurnalistic, Polirom, Iași
ROVENŢA-FRUMUŞANI, Daniela, 2004, Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze, Ed. Tritonic, Bucureşti
SARFATI, Georges-Elia, 2012, Eléments d’analyse du discours, Armand Colin, Paris
SULLET-NYLANDER, Françoise, 1998, Le titre de presse. Analyses syntaxique, pragmatique et rhétorique,
Stockholms universitet, Stockholm
ȘOVEA, Mariana, 2014, La France et les Français dans la presse roumaine actuelle : représentations et
stéréotypes, Editura Casei de Știință, Cluj
Bibliografie minimală
CHARAUDEAU, Patrick, 1997, Le discours d’information médiatique, Nathan, Paris
LOCHARD, Guy, BOYER, Henri, 1998, La communication médiatique, Seuil, Paris
ROȘCA, Luminița, 2004, Producția textului jurnalistic, Polirom, Iași
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este agreat de majoritatea specialităţilor din domeniul ştiinţelor limbajului. Temele de
discuţie şi reflecţie propuse asigură studenţilor fundamentul înţelegerii şi aplicării principiilor, normelor şi
valorilor care guvernează comunicarea umană prin recunoaşterea şi aplicării corecte a noţiunilor privind
analiza discursului mediatic.
Evaluare
Tip
activitate
Curs
Seminar

Criterii de evaluare
Ŕ Calitatea şi cantitatea cunoştinţelor acumulate şi
pertinenţa ştiinţifică a acestora.
Ŕ Coerenţa, claritatea şi precizia expunerii ideilor în
prezentarea discursului.

Metode de evaluare
Ŕ Examen semestrial
Ŕ Evaluare formativă:
observarea curentă a participării
interactive şi notare progresivă

Pondere din
nota finală
50 %
50 %

Standard minim de performanţă:
Ŕ Însuşirea principalelor noţiuni, idei, modele, teorii privind analiza discursului mediatic;
Ŕ Conceperea şi rezolvarea unor aplicaţii simple de analiză discursivă a mesajelor mediatice.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Programa analitică / Fişa disciplinei
29.09.2016

-

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi literaturi străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

CURS OPŢIONAL FRANCEZĂ - TRADUCERI

Titularul activităţilor de laborator

Lector univ.dr. Mariana ȘOVEA

Anul
de studiu
Regimul
disciplinei

III

Semestrul

V

Tipul de evaluare

Cv

Categoria formativă a disciplinei:
DF - Discipl.fundamentală; DSI - Discipl.de sinteză; DAP - Discipl.de aprofundare
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

Timpul total estimat (ore pe semestru ale activităţilor didactice)
I.a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs
Seminar
I.b) Totalul de ore din planul de
28 Curs
Seminar
învăţământ

DA

-

Laborator

2

Proiect

-

Laborator

28

Proiect

II. Distribuţia fondului de timp
II.a) Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II.b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II.c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II.d) Tutoriat
III. Examinări
IV. Alte activităţi
Total ore studiu individual Ŕ II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DSI

-

Ore
7
7
6
2
-

34
50
2

Competenţe specifice acumulate
- identificarea pe text a proceselor şi fenomenelor specifice analizei discursului;
Competenţe
- capacitatea de a transpune în traducerea de text a cunoştinţele discursive dobândite;
profesionale
- evitarea interferențelor în traducerea din limba maternă în limba franceză;
- identificarea și utilizarea unor strategii specifice de traducere;
Competenţe
- folosirea tehnologiilor moderne de informare şi de comunicare în vederea ameliorării
transversale
competenţelor profesionale;
- punerea în practică a celor mai potrivite strategii individuale de învăţare şi de evaluare

Obiectivele disciplinei
Obiectivul general al disciplinei
Obiective specifice

- Aplicarea principalelor teorii, modele şi practici privind analiza discursului în
traducerea diferitelor tipuri de texte
- Aplicarea în traducere a cunoștințelor teoretice de analiza discursului

Conţinuturi
Laborator

Nr.
ore

Metode
de predare

Obs

Programa analitică / Fişa disciplinei
1. Traducerea titlului din presa de informare
2
2. Traducerea textului narativ Ŕ faptul divers, reportajul
4
3. Traducerea textului descriptiv Ŕ portretul
4
4. Traducerea textului argumentativ - analiza
4
Traducere pe
5. Traducerea interacțiunilor verbale - interviul
4
interacţiune, dezbatere,
corpus de texte
6. Traducerea elementelor ce asigură coerența și
problematizare
extrase din presa
2
coeziunea textuală: conectorii
franceza si romana
7. Traducerea elementelor de eterogeneitate discursivă:
2
discursul direct și indirect
8. Subiectivitatea în traducere
2
9. Traducerea “culturemelor”, interculturalitatea
4
Bibliografie
ARDELEANU, Sanda-Maria, COROI, Ioana-Crina, 2002, Analyse du discours, Editura Universităţii Suceava
Moldova
AȘTIRBEI, Carmen-Ecaterina, 2011, „Particularités de la traduction du texte de presse: le problème du titre
journalistique”, Traduire, no.225, http://traduire.revues.org/85
CHARAUDEAU, Patrick, 1997, Le discours d’information médiatique, Nathan, Paris
CHARAUDEAU, P., MAINGUENEAU, D. (coord.), 2002, Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, Paris
LOCHARD, Guy, BOYER, Henri, 1998, La communication médiatique, Seuil, Paris
MAINGUENEAU, Dominique, 2007, Analiza textelor de comunicare, Institutul European, Iaşi
ROȘCA, Luminița, 2004, Producția textului jurnalistic, Polirom, Iași
SULLET-NYLANDER, Françoise, 1998, Le titre de presse. Analyses syntaxique, pragmatique et rhétorique,
Stockholms universitet, Stockholm
ȘOVEA, Mariana, 2014, La France et les Français dans la presse roumaine actuelle : représentations et
stéréotypes, Editura Casei de Știință, Cluj
www.lemonde.fr
www.adevarul.ro
Bibliografie minimală
CHARAUDEAU, Patrick, 1997, Le discours d’information médiatique, Nathan, Paris
LOCHARD, Guy, BOYER, Henri, 1998, La communication médiatique, Seuil, Paris
ROȘCA, Luminița, 2004, Producția textului jurnalistic, Polirom, Iași
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este agreat de majoritatea specialităţilor din domeniul ştiinţelor limbajului. Temele de
discuţie şi reflecţie propuse asigură studenţilor fundamentul înţelegerii şi aplicării principiilor, normelor şi
valorilor care guvernează comunicarea umană prin recunoaşterea şi aplicării corecte a noţiunilor privind
traducerea textului mediatic.
Evaluare
Tip
activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Ŕ Calitatea şi cantitatea cunoştinţelor acumulate şi
Ŕ Examen semestrial
pertinenţa ştiinţifică a acestora.
Ŕ Evaluare formativă:
Ŕ Coerenţa, claritatea şi precizia expunerii ideilor în
observarea curentă a participării
prezentarea discursului.
interactive şi notare progresivă
Standard minim de performanţă:
Ŕ Însuşirea principalelor noţiuni, idei, modele, teorii privind analiza discursului mediatic;
Ŕ Conceperea şi rezolvarea unor aplicaţii simple de analiză discursivă a mesajelor mediatice.
Lucrări
practice

Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs
-

Pondere din
nota finală
50 %
50 %

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic

Semnătura decanului

Programa analitică / Fişa disciplinei
18.10.2016

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
- Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

- Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
LIMBA FRANCEZĂ CONTEMPORANĂ (ELEMENTE DE PRAGMASEMANTICĂ A GRUPULUI NOMINAL)
Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. Simona-Aida MANOLACHE
Titularul activităţilor de seminar
Conf. univ. dr. Simona-Aida MANOLACHE
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Semestrul
6
Tipul de evaluare
Examen scris
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

- Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

-

ore
15
15
26
2
2
-

58
100
4

- Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
- Parcurgerea cursurilor de LFC din anii anteriori.
Competenţe
- Competenţe de cunoaştere a limbii franceze la nivelul B2.
- Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
- Accesul la internet.
Desfăşurare
Seminar
- Accesul la internet; accesul la bibliografie.
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
- Studenţii vor cunoaşte şi vor putea utiliza corect cei mai importanţi termeni din pragmasemantica actuală (sens, referinţă, deixis, anaforă, reprezentare etc.).
Competenţe
- Studenţii vor fi capabili să analizeze un text din punct de vedere pragmatic şi semantic.
profesionale
- Studenţii vor putea să-şi nuanţeze exprimarea în limba franceză alegând expresiile referenţiale
în funcţie de genul de text pe care vor să-l construiască şi de situaţia de comunicare în care se
găsesc.
Competenţe
Studenţii vor avea un comportament etic în cadrul grupului, putând colabora cu colegii în
-

Programa analitică / Fişa disciplinei
transversale

vederea realizării unui proiect comun. Spiritul critic dezvoltat în cadrul cursului va fi un factor
constant de evoluţie.

- Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general Dat fiind că acest curs opţional de Pragma-semantică a grupului nominal este propus studenţilor
al disciplinei
în ultimul semestru al anilor de licenţă, el este construit astfel încât să favorizeze o sintetizare
(reactualizare şi punere în legătură) a cunoştinţelor de morfosintaxă şi semantică a limbii franceze
acumulate în cei patru ani de facultate, precum şi o abordare mai detaliată a grupului nominal din
perspectivă pragmatică. Până la sfârşitul cursului, studenţii trebuie să înţeleagă şi să poată descrie
funcţionarea expresiilor referenţiale în diversele tipuri de texte şi de discurs, ţinând cont de
legătura între aceste expresii şi locutor/situația de comunicare.
Obiective
- însuşirea metalimbajului necesar pentru descrierea funcţionării expresiilor referenţiale în
specifice
text şi în discurs;
- conştientizarea de către studenţi a legăturii esenţiale dintre utilizarea expresiilor
referenţiale şi eficacitatea comunicării;
-

Conţinuturi

Curs
Les composantes de la description linguistique
(morphologie, syntaxe, sémantique, pragmatique)

Nr.
ore
2

Le signe linguistique (F. de Saussure, L.
Hjelmslev, C. K. Ogden & I. A. Richards, S.
Ullmann, Ch. Peirce)

2

La référence (référence générique/ particulière Ŕ
spécifique, non-spécifique, attributive; référence
situationnelle/ anaphorique; contexte/ cotexte;
deixis/ anaphore)
Les pronoms: types d’approches (substitutionaliste,
textuelle, mémorielle, pragmatique, pragmasémantique, verbale)
 J. C. Milner: la référence virtuelle/ la référence
actuelle; la coréférence; l’anaphore
 F. Corblin: les chaînes de référence; les désignateurs
 Reboul et J. Moeschler: la pragmatique du discours
 G. Kleiber: sens et référence (sens descriptif et sens
procédural)
L’anaphore pronominale: classes et fonctions

2

Les expressions référentielles et les types de
discours

4

Les fonctions des expressions référentielles dans le
discours

4

La polyphonie et les expressions référentielles

2

Conclusions

2

Metode de predare
- dialog pe tema strategiilor de
învăţare;
- prezentarea cursului şi a
criteriilor de evaluare;
- prezentarea şi analizarea prin
comparaţie a lucrărilor din
bibliografie;
- explicaţie;
 lectură, traducere şi analiză
de text;
 brainstorming;
 problematizare;
 prelegere interactivă;
 prelegere interactivă;

4

 problematizare;
 prelegere interactivă;

4

 lectură, traducere şi analiză
de text;
 prelegere interactivă;
 test;
 lectură, traducere şi analiză
de text;
 conversație euristică
 prelegere interactivă;
 lectură, traducere şi analiză
de text;
 prelegere interactivă;
 lectură, traducere şi analiză
de text;
 prelegere interactivă;
 conversaţie euristică;
 „negociere” evaluare.

Observaţii
Se vor actualiza
cunoştinţele de
morfosntaxă a
grupului nominal.

Cursul se va baza în
mare parte pe
exemple extrase din
textele literare (M.
Proust, M. Yourcenar,
F. Mallet-Joris, A.
Cohen etc.), din presă
sau din alte tipuri de
documente autentice
(texte administrative,
de exemplu). Se va
recurge des la
comparaţia între
limba franceză şi
limba română.

Programa analitică / Fişa disciplinei
Bibliografie
ALEXANDRESCU, Vlad (2001) : Pragmatique et Théorie de l’énonciation (Choix de textes), Bucureşti, Editura
Universităţii Bucureşti
APOTHÉLOZ, Denis (1995): Rôle et fonctionnement de l’anaphore dans la dynamique textuelle, Genève, Droz
BENVENISTE, Émile (1965,2000): „Le langage et l’expérience humaine”, Diogène, Paris, nr. 51, dans Probleme de
lingvistică generală, Bucureşti, Universitas Teora, vol.I, p. 57-66
BENVENISTE, Emile (1970,2000): „L’appareil formel de l’énonciation”, Langages, Paris, nr.17, dans Probleme de
lingvistică generală, Bucureşti, Universitas Teora, vol. II, p. 67-74
CORBLIN, Francis (1995): Les formes de reprise dans le discours, anaphores et chaînes de référence, Presses
Universitaires de Rennes
CORBLIN, F., TOVENA, L., VLACHOU, E. (2010) „La problématique des indéfinis de choix libre du français”,
Langue française 166 (2/2010), p. 3-15
DENIZOT Camille, DUPRAZ Dupraz (éd.) (2012) : Anaphore et anaphoriques: variété des langues, variété des
emplois, Mont-Saint-Aignan
DOSPINESCU, Vasile (1998) : Tout (ou presque) sur le groupe nominal en français contemporain, Iaşi, Editura
Junimea
DUCROT, Oswald (1984): Le dire et le dit, Paris, Les Éditions de Minuit
KLEIBER, Georges (1994): Anaphores et pronoms, Paris, Duculot
LEBAS, Franck (1997) : „Conséquences théoriques des frontières de la polysémie. Application au pronom il”, Langue
française 113, p. 35-48
MAILLARD, Michel (1974): „Essai de typologie des substituts diaphoriques”, Langue française 21, p. 55-71
MAINGUENEAU, Dominique (1996): Les termes-clés de l’analyse du discours, Paris, Seuil
MANOLACHE, Simona-Aida (2006): De l’anaphore et de la cataphore en français et en roumain, Editura
Universităţii Suceava
MILNER, Jean-Claude (1982): Ordres et raisons de langue, Paris, Seuil
REBOUL, Anne ; MOESCHLER, Jacques (1998) : Pragmatique du discours. De l’interprétation de l’énoncé à
l’interprétation du discours, Paris, Armand Colin
SALLES, Mathilde (2011): „Les descriptions spatiales au fond, au sommet, dans le fond, à la base. Entre anaphore
associative et anaphore à argument nul”, Travaux de linguistique 63, 2011/2, p. 35-58
TARIF, Julie (2012): „L’anaphore syntaxiquement lourde dans Oliver Twist et du possible „jeu” dans la reprise”, Revue
belge de philologie et d’histoire, pp. 751-772
Corpus de documente:
 Texte literare (Marguerite Yourcenar, San-Antonio, Georges Simenon, Mihail Sadoveanu, Albert Cohen etc.);
 Articole din presa tipărită şi on-line;
 Benzi desenate (de exemplu Claire Brétecher, Les frustrés);
 Afişe etc.
Bibliografie minimală
ALEXANDRESCU, Vlad (2001) : Pragmatique et Théorie de l’énonciation (Choix de textes), Bucureşti, Editura
Universităţii Bucureşti
MANOLACHE, Simona-Aida (2006): De l’anaphore et de la cataphore en français et en roumain, Editura
Universităţii Suceava
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
L’anaphore pronominale: classes et fonctions
Les expressions référentielles et les types de discours
Le pronom personnel: approche référentielle
Le pronom démonstratif: approche référentielle
Le pronom possessif: approche référentielle
La traduction des pronoms: problèmes référentiels
La polyphonie et les expressions référentielles

Nr. ore
2
2
2
2
2
2
2

Metode de predare
 lectură/audiţie de
documente autentice;
 observaţie, analiză;
 exerciţii de diverse
tipuri, în scris şi oral
(lacunare, puzzle, de
tip VRAI/FAUX, de
împerechere, de tip
întrebare-răspuns, de
analiză etc.);
 activităţi
de
producere de texte;
-test

Observaţii
Se vor folosi diverse
tipuri de documente
autentice.

Bibliografie
ALEXANDRESCU, Vlad (2001) : Pragmatique et Théorie de l’énonciation (Choix de textes), Bucureşti, Editura
Universităţii Bucureşti
MANOLACHE, Simona-Aida (2006): De l’anaphore et de la cataphore en français et en roumain, Editura
Universităţii Suceava

Programa analitică / Fişa disciplinei
REICHLER-BEGUELIN, Marie-José; DENERVAUD, Monique; JESPERSEN Janine (1990): Ecrire en français,
cohésion textuelle et apprentissage de l’expression écrite, Delachaux
Bibliografie minimală
REICHLER-BEGUELIN, Marie-José; DENERVAUD, Monique; JESPERSEN Janine (1990): Ecrire en français,
cohésion textuelle et apprentissage de l’expression écrite, Delachaux

-

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținuturile disciplinei sunt similare cu cele ale disciplinelor echivalente din programelor de studii ale
universităților din ţările europene. Ele corespund competenţelor specificate în planurile de învățământ ale
FLSC (şi, implicit, în RNCIS).

-

Evaluare

-

Tip activitate

Criterii de evaluare
Participarea activă la curs

Analizarea activității la curs

Curs
Participarea la examenul scris
Participarea activă la seminar
Seminar

Pondere din nota
finală

Metode de evaluare

Analizarea răspunsurilor la
examenul scris
Analizarea activității la
seminar
Verificarea temelor date la
curs şi la seminar

20%

50%
20%
10%

Standard minim de performanţă
Standarde minime pentru nota 5:
13. utilizarea adecvată a conceptelor de bază: sens, referinţă, anaforă, deixis.
14. capacitatea de a analiza valorile gramaticale ale expresiilor referenţiale.
Standarde minime pentru nota 10:
15. capacitatea de a prezenta problematica abordată de curs;
16. capacitatea de a analiza un text din punct de vedere al modului construirii referinţei.
Data completării
27.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

ISTORIA LITERATURII FRANCEZE
(DRAMATURGIA SECOLELOR AL XX-LEA ŞI AL XXI-LEA)
Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. Olga OPREA-GANCEVICI
Titularul activităţilor de seminar
Conf. univ. dr. Olga OPREA-GANCEVICI
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Semestrul
6
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

-

ore
20
15
15
2
6
-

58
100
4

• Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Competenţe
 • Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
 Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
Desfăşurare
Seminar
 Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
aplicaţii
 Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
• Competenţe specifice acumulate

Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii franceze.

Precizarea şi descrierea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiul cultural al limbii
Competenţe
franceze.
profesionale

Explicarea poziţiei operelor literare în contextul cultural francez şi raportarea lor la tradiţiile literare
din cultura franceză.

Programa analitică / Fişa disciplinei

Competenţe
transversale


Analiza textelor literare din cultura franceză cu respectarea normelor de cercetare specifice.

Utilizarea literaturii de referinţă pentru interpretarea textului literar.

Elaborarea unui proiect pe o temă dată din literatura/cultura franceză, respectând normele de
cercetare.

Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplică concordanţă cu etica
profesională.

Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.

Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de
formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe
instituţionale de dezvoltare personală şi profesională

• Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al
 însuşirea şi valorificarea conceptelor de bază din teoria şi estetica literaturii dramatice a
disciplinei
secolului al XX-lea;
 formarea de capacităţi necesare pentru înţelegerea estetică şi literară a specificităţii
textelor dramatice din secolul al XX-lea;
 însuşirea unor metode de interpretare a literaturii, dezvoltarea spiritului critic, a
spiritului de analiză si sinteză.
Obiective specifice
 prezentarea de ansamblu a producţiei dramatice franceze, parcurgând cele mai
importante momente literare şi/sau artistice ale secolelor al XX-lea şi al XXI-lea;
 transmiterea informaţiilor fundamentale printr-o abordare multiplă: antropologică,
psihologică / psihodramatică, semiologică, a punerii în scenă;
 situarea fenomenul teatral în contextul mai larg al artelor spectacolului;
 prin aplicaţiile de la seminar, analiza punctuală şi aprofundată a unor scriitori sau
mişcări teatrale din secolul al XX-lea şi din teatrul francez actual.
• Conţinuturi
Curs
 1. Le théâtre fraçais au XXe siècle Ŕ
convergences,
tradition,
innovation,
expérimentation.

Nr. ore
2

 2. Précurseurs du théâtre moderne:
Guillaume Apollinaire, Alfred Jarry.
 3. Le théâtre d’avant-garde: Dada,
surréalisme, futurisme, théâtre musical /
théâtre-danse (Diaghilev et « Les Ballets
Russes »).
 4. Le théâtre d’avant-garde. Tristan Tzara,
Roger Vitrac, Pablo Picasso, Antonin
Artaud, Jean Cocteau.

2

 5. Le théâtre existentialiste. Albert Camus.

2

 6. Le théâtre existentialiste. Jean-Paul
Sartre, Simone de Beauvoir.

2

 6. Le théâtre des années 50. Vue générale.

2

 8. Samuel Beckett.

2

2

2

Metode de predare
Expunere,
problematizare,
conversaţie euristică,
prezentări powerpoint şi cu ajutorul
tablei (interactive).
Expunere, problematizare,
conversaţie euristică, analiză
textuală,
prezentări powerpoint, vizionare de
materiale video, audiţie de
dramatizări radiofonice.
Expunere, problematizare,
conversaţie euristică, analiză
textuală,
prezentări powerpoint vizionare de
materiale video, citirea unor
extrase pe roluri, analiză textuală,
audiţie muzicală, albume de artă.
Expunere,
problematizare,
conversaţie euristică,
prezentări powerpoint, analiză
textuală.
Expunere,
problematizare,
conversaţie euristică,
prezentări powerpoint, analiză
textuală.
Expunere,
problematizare,
conversaţie euristică,
prezentări powerpoint.
Expunere,
problematizare,
conversaţie euristică,
prezentări powerpoint, analiză
textuală, vizionare de materiale
video.

Observaţii
Materialele didactice
cuprind suportul de
curs (cartea editată
Olga Gancevici, Le
théâtre français au
XXe siècle. I. L’avantgarde, Ed.
Universităţii Suceava,
2014 [2005],
dicţionare de teatru,
CD, videocasete,
caiete şi afişeprogram, baze on line
(www.gallica.bnf.fr)

Programa analitică / Fişa disciplinei
 9. Eugène Ionesco.

2

 10. Arthur Adamov, Jean Genet.

2

 11. Le prolongement du théâtre de la
dérision. Jean Tardieu, Fernando Arrabal.

2

 12. Dramaturges contemporains.
Emmanuel Schmitt

Éric-

2

 13. Le théâtre expérimental. Le théâtre
collectif: Ariane Mnouchkine, « Le Théâtre
du Soleil ». La pantomime (Pina Bauch,
Marcel Marceau, Dan Puric).
 14. Synthèse des cours.

2

2

Expunere,
problematizare,
conversaţie euristică,
prezentări powerpoint, analiză
textuală, citirea pe roluri a unor
extrase.
Expunere,
problematizare,
conversaţie euristică,
prezentări powerpoint.
Expunere,
problematizare,
conversaţie euristică,
prezentări powerpoint, analiză
textuală, citirea pe roluri a unor
extrase.
Expunere,
problematizare,
conversaţie euristică,
prezentări powerpoint.
Expunere,
problematizare,
conversaţie euristică,
prezentări powerpoint, vizionare de
materiale video.
Metoda expozitivă şi interactivă,
conversaţie euristică.

Bibliografie
Bibliografie primară:
 Corpus de texte ale autorilor studiaţi.
Alfred Jarry, Ubu Roi
Guillaume Apollinaire, Les mamelles deTirésias
Roger Vitrac, Victor ou Les enfants au pouvoir / Le peintre
Pablo Picasso, Les quatre petites filles / Le désir a la queue
Albert Camus, Caligula, Le malentendu
Jean-Paul Sartre, Huis clos
Samuel Beckett, En attendant Godot, Actes sans paroles, Souffle
Eugène Ionesco, La cantatrice chauve, La leçon, Les rhinocéros, Le roi se meurt
Jean Genet, Les bonnes
Jean Tardieu, La comédie de la comédie (fragmente)
Fernando Arrabal, Et ils passèrent des menottes aux fleurs
Bibliografie critică / teoretică
Dicţionare
 CORVIN, Michel, 1991, Dictionnaire Encyclopédique du Théâtre, 2 vol., Paris, Bordas.
 PAVIS, Patrice, 1997, Dictionnaire du Théâtre, Paris, Dunod.
Studii
 ABIRACHED, Robert, 1994 La Crise du personnage dans le théâtre moderne, Paris, Grasset, rééd. “Tel”.
 ARTAUD, Antonin, 1994, Œuvres complètes, tome IV, Paris, Gallimard.
 BORIE, Monique; ROUGEMONT, Martine de; SCHERER, Jacques, 1996, Esthétique théâtrale, Paris, Sedes.
 CORVIN, Michel, 1987, Le Théâtre nouveau en France, Paris, PUF, coll. « Que sais-je? ».
 CRISTEA, Mircea, 1996, Teatrul experimental contemporan. Curente, tendinţe, orientări, Bucureşti, Ed. Didactică şi
Pedagogică.
 DESHOULIERE, Cristophe, 1989, Le théâtre au XXe siècle, Paris, Bordas.
 ESSLIN, Martin, 1992, Théâtre de l’absurde, Buchet/Chastel.
 GALLERON, Ioana (coord.), 2012, Théâtre et politique: Les alternatives de l’engagement, Rennes, Presses
Universitaires.
 GANCEVICI, Olga, 2014, Le théâtre français au XXe siècle. I. L'avant-garde, 2e édition corrigée et augmentée,
Suceava, Editura Universităţii.
 IONESCO, Eugène, 1998, Notes et contre-notes, Paris: Gallimard, « Folio ».
 JOMARON, Jacqueline (sous la direction de), 1998, Le Théâtre en France, Paris, Armand Colin.
 LIOURE, Michel, 1998, Lire le théâtre moderne. De Claudel à Ionesco, Paris, Bordas.
 PAVIS, Patrice, 2011, Le théâtre contemporain, Paris, Armad Colin, coll. "Lettres sup".
 RYNGAERT, Jean-Pierre, 1994, Lire le Théâtre Contemporain, Paris, Dunod.
Reviste
 Teatrul azi, Scena, L'avant-scène. Théâtre
Bibliografie minimală

Programa analitică / Fişa disciplinei
 CORVIN, Michel, 1991, Dictionnaire Encyclopédique du Théâtre, 2 vol., Paris, Bordas.
 CRISTEA, Mircea, 1996, Teatrul experimental contemporan. Curente, tendinţe, orientări, Bucureşti, Ed. Didactică şi
Pedagogică.
 DESHOULIERE, Cristophe, 1989, Le théâtre au XXe siècle, Paris, Bordas.
 GANCEVICI, Olga, 2014, Le théâtre français au XXe siècle. I. L'avant-garde, 2e édition corrigée et augmentée,
Suceava, Editura Universităţii
 LIOURE, Michel, 1998, Lire le théâtre moderne. De Claudel à Ionesco, Paris, Bordas.
Aplicaţii (Seminar)






Nr.
ore
2
2
2
2
2

Metode de predare

Observaţii

Metoda expozitivă şi interactivă,
Materialele didactice
Alfred Jarry, Ubu Roi.
conversaţie, analiză textuală, citirea pe
cuprind suportul de
Albert Camus, Caligula, Le malentendu.
roluri
a
unor
extrase.
curs, videocasete,
Jean-Paul Sartre, Huis clos.
laptop, CD-player,
Samuel Beckett, En attendant Godot.
videoproiector,
Eugène Ionesco, La cantatrice chauve,
reviste teatrale,
Les rhinocéros.
dicţionare de termeni
2
 Fernando Arrabal, Et ils passèrent des
literari şi artistici;
menottes aux fleurs
afişe, caiete-program,
2
 Éric-Emmanuel Schmitt, Variations
cronici dramatice.
énigmatiques.
Bibliografie
 Corpus de texte ale autorilor studiaţi.
Dicţionare
 CORVIN, Michel, 1991, Dictionnaire Encyclopédique du Théâtre, 2 vol., Paris, Bordas.
 PAVIS, Patrice, 1997, Dictionnaire du Théâtre, Paris, Dunod.
Studii
 ABIRACHED, Robert, 1994 La Crise du personnage dans le théâtre moderne, Paris, Grasset, rééd. “Tel”.
 CORVIN, Michel, 1987, Le Théâtre nouveau en France, Paris, PUF, coll. « Que sais-je? ».
 CRISTEA, Mircea, 1996, Teatrul experimental contemporan. Curente, tendinţe, orientări, Bucureşti, Ed. Didactică şi
Pedagogică.
 DESHOULIERE, Cristophe, 1989, Le théâtre au XXe siècle, Paris, Bordas.
 ESSLIN, Martin, 1992, Théâtre de l’absurde, Buchet/Chastel.
 GANCEVICI, Olga, 2014, Le théâtre français au XXe siècle. I. L'avant-garde, 2e édition corrigée et augmentée,
Suceava, Editura Universităţii
 IONESCO, Eugène, 1998, Notes et contre-notes, Paris: Gallimard, « Folio ».
 JOMARON, Jacqueline (sous la direction de), 1998, Le Théâtre en France, Paris, Armand Colin.
 LIOURE, Michel, 1998, Lire le théâtre moderne. De Claudel à Ionesco, Paris, Bordas.
 PAVIS, Patrice, 2011, Le théâtre contemporain, Paris, Armad Colin, coll. "Lettres sup".
 RYNGAERT, Jean-Pierre, 1994, Lire le Théâtre Contemporain, Paris, Dunod.
Bibliografie minimală
 Patru texte din autorii studiaţi la alegere.
 CORVIN, Michel, 1991, Dictionnaire Encyclopédique du Théâtre, 2 vol., Paris, Bordas.
 CRISTEA, Mircea, 1996, Teatrul experimental contemporan. Curente, tendinţe, orientări, Bucureşti, Ed. Didactică şi
Pedagogică.
 DESHOULIERE, Cristophe, 1989, Le théâtre au XXe siècle, Paris, Bordas.
 GANCEVICI, Olga, 2014, Le théâtre français au XXe siècle. I. L'avant-garde, 2e édition corrigée et augmentée,
Suceava, Editura Universităţii
 LIOURE, Michel, 1998, Lire le théâtre moderne. De Claudel à Ionesco, Paris, Bordas.



• Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei corespund exigenţelor programelor de studii similare din centrele universitare din ţară şi
străinătate şi contribuie la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară a studenţilor.
• Evaluare

Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Criteriile generale de evaluare (completitudinea şi
corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică, fluenţa de

Metode de evaluare
Evaluare sumativă
prin examinare scrisă

Pondere din nota
finală
50%

Programa analitică / Fişa disciplinei
exprimare, forţa de argumentare);
pe baza tematicii de la
Criterii specifice disciplinei;
curs
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi
motivaţionale ale activităţii studenţilor:
- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate de
analiză a textului dramatic al secolelor al XX-lea şi al
XXI-lea;
- exemple analizate, comentate din teatrul secolelor al
XX-lea şi al XXI-lea;
- mod personal de abordare şi interpretare a textului
citit, prin prisma bibliografiei parcurse;
- parcurgerea bibliografiei obligatorii şi, eventual, a
unui corpus suplimentar, la alegere;
- lectura integrală a cel puţin patru piese de teatru
aparţinând unor scriitori diferiţi, din tematica generală
a cursului.
25%
 Prezenţa (obligatorie în proporţie de 75%: 5 Evaluare periodică
seminarii), activitatea la seminarii, rezolvarea prin examinare orală
25%
sarcinilor în timpul seminariilor şi a temelor acasă; Teme în scris
Seminar
 Lectura integrală a cel puţin patru piese de teatru
aparţinând unor scriitori diferiţi, din tematica
generală a seminarului.
Standard minim de performanţă

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;

cunoaşterea conceptelor literare şi critice de bază din domeniul literar, în particular dramatic, al secolelor al XXlea şi al XXI-lea;

lectura integrală a cel puţin patru piese de teatru aparţinând unor scriitori diferiţi, din tematica generală a cursului
şi a seminarului.
Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

CURS OPŢIONAL FRANCEZĂ – LITERATURĂ AUTOBIOGRAFICĂ

Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Elena-Camelia BIHOLARU

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Elena-Camelia BIHOLARU
Semestrul
6
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
1
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din
14 Curs 14 Seminar
planul de învăţământ

-

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DA

Proiect
Proiect

-

ore
10
14
10
2
-

34
50
2

• Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
• Competenţe
• • Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
• Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
•

Competenţe specifice acumulate
• Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea adecvata a conceptelor literare specifice domeniului literaturii
autobiografice.
• Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea textului literar autobiografic în
Competenţe
variate proiecte asociate domeniului.
profesionale
• Utilizarea adecvată a conceptelor de literatură autobiografică şi utilizarea corpusului literar în
aprofundarea mecanismelor scriiturii.
• Elaborarea unui proiect pe tema literaturii autobiograficei cu documente la alegere din
literatura/cultura franceză, respectând normele de cercetare.
Competenţe
• Definirea şi descrierea formelor de evoluţie şi a transformărilor produse în literatura autobiografică.

Programa analitică / Fişa disciplinei
transversale

• Aplicarea conceptelor de literatura autobiografică în investigarea dinamică şi interrelaţionarea
fenomenului literar; relaţionarea discursului literar cu discursul cultural şi ştiinţific.
• Precizarea şi descrierea specificului literaturii autobiografice în spaţiul cultural al limbii şi literaturii
franceze.
• Explicarea poziţiei operelor literare în contextul cultural francez şi raportarea lor la tradiţiile literare
din cultura franceză.
• Elaborarea unui proiect pe o temă dată, respectând metodele şi pricipiile moderne de cercetare.

• Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 însuşirea unor concepte, principii şi metode necesare abordării şi definirii romanului de
general al
introspecţie sau romanului privirii interioare ca expresie a unei conştiinţe;
disciplinei
 formarea unui cititor familiarizat cu sensul reprezentării artistice din perspectiva unei
subiectivităţi;
 identificarea şi interpretarea adecvată a textelor literare care introduc în spaţiul scriiturii
problemele interiorităţi;
Obiective
 formarea de capacităţi necesare pentru înţelegerea elementelor si distincţiilor specifice
specifice
autobiografiei, biografiei, ficţiunii biografice;
 familiarizarea studenţilor cu metodele şi instrumentele de lucru ale literaturii autobiografice,
identificarea gradelor de pact autobiografic, interpretarea raportului real-ficţional în plan
estetic.
• Conţinuturi
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Curs
• L’autobiographie chez Philippe Lejeune. Définitions ;
2
Expunere, prelegere,
Materiale didactice:
conditions et caractéristiques de l’autobiographie. La
problematizare,
suport de curs,
catégorie du roman autobiographique. L’identité de
interpretarea şi
antologii, dicţionare
l’auteur et du narrateur. Le Pacte autobiographique ; le
analiză textuală,
literare, baze on line
pacte romanesque ; le pacte référentiel.
conversaţie euristică.
(www.gallica.bnf.fr)
• Montaigne, Essais (1588) : l’utilité « de se peindre » 2
approfondir la connaissance de soi, forger la personnalité ;
la maturation intérieure ; le rapport vérité-mensonge et la
valeur des mots.
• Rousseau, Les Confessions (1782) : la révolution
2
autobiographique ; la singularité de l’entreprise ;
l’originalité du projet ; subjectivité, objectivité,
exhaustivité ; le préambule et l’incipit des Confessions.
• Stendhal,
La Vie de Henri Brulard (1890) :
2
méditation romantique et refus de la grandiloquence, de
l’emphase et de l’épanchement au profit de l’analyse des
états contradictoires ; autobiographie et roman à la
troisième personne.
• Marcel Proust, Du côté de chez Swann (1913) :
2
remémoration, révélation de la mémoire involontaire,
analyse des caprices du souvenir ; le souvenir et la quête
affective ; la méditation sur la valeur du temps retrouvé.
• Jean -Paul Sartre, Les Mots (1964) : lire et écrire ;
2
procédés d’écriture dans la construction de la
représentation de soi et de sa relation au monde ; les
origines et la fabrication des figures du « moi » au fil de la
genèse Ŕ la démystification de l’imposture enfant-adulte.
• Nathalie Sarraute, Enfance (1983) : les différentes
2
figures du temps : temps du vécu, temps de la narration,
temps de l’écriture ; les éléments de mise en scène de la
rédaction ; les enjeux de l’entreprise rétrospective.
Bibliografie
• Autofiction(s), sous la direction de Claude Burgelin, Isabelle Grell et Roger-Yves Roche, Colloque de Cerisy,
Presses Universitaires de Lyon, 2008.
• Barthes, Roland, Romanul scriiturii (Antologie), Editura Univers, Bucureşti, 1987.
• Lejeune, Philippe, Le Pacte autobiographique, Seuil, Paris, 1975.
• Lejeune, Philippe, Je est un autre. L'autobiographie, de la littérature aux médias, Seuil, Paris, 1980.
• Lejeune, Philippe, L’autobiographie en France, Armand Colin, Paris, 2010.
Lévinas, Emmanuel, Între noi. Încercare de a-l gândi pe celălalt, Traducere de Ioan Petru Deac, Editura All, Bucureşti,
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2000.
Miraux, Jean-Philippe, L’autobiographie, Ecriture de soi et sincérité, 3ème édition, Etude, Armand Colin, Paris, 2012.
Olivier, Annie, Le roman biographique, Scolaire / Universitaire, Hatier, Paris, 2001.
Simion, Eugen, Ficţiunea jurnalului intim. I. Există o poetică a jurnalului, II. Intimismul european, III. Diarismul
românesc, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001.
Simion, Eugen, 2002, Genurile biograficului, Bucuresti, Editura Univers Enciclopedic, 292 p.
Valette Bernard, Romanul. Introducere în metodele şi tehnicile moderne de analiză literară, traducere de Gabriela
Abăluţă, Cartea Românească, Colecţia Syracuza, Bucureşti, 1997.
• Zink, Michel, La subjectivité littéraire, P.U.F., Paris, 1985.
• Lejeune, Philippe, http://www.autopacte.org/
http://www2.cndp.fr/themadoc/autobiographie/autobiographieImp.htm
Bibliografie minimală
•
Lejeune, Philippe, Le Pacte autobiographique, Seuil, Paris, 1975.
•
Lejeune, Philippe, L'autobiographie en France, Armand Colin, Paris, 2010.
•
Miraux, Jean-Philippe, L’autobiographie, Ecriture de soi et sincérité, 3ème édition, Etude, Armand Colin, Paris, 2012.
Olivier, Annie, Le roman biographique, Scolaire / Universitaire, Hatier, Paris, 2001.
Simion, Eugen, 2002, Genurile biograficului, Bucuresti, Editura Univers Enciclopedic, 292 p.
• Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
•
Conţinuturile disciplinei corespund exigenţelor programelor de studii similare din centrele universitare din ţară şi
străinătate şi contribuie la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară a studenţilor.
• Evaluare
Tip activitate

Curs

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Criteriile generale de evaluare (completitudinea şi
corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică, fluenţa de
exprimare, forţa de argumentare);
Criterii specifice disciplinei;
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi motivaţionale
ale activităţii studenţilor:
- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate de
analiză a textelor autobiografice;
- exemple analizate, comentate din texte date;
- mod personal de abordare şi interpretare a
fenomenului creator prin prisma bibliografiei parcurse;
- parcurgerea bibliografiei obligatorii.

Evaluare sumativă
prin examinare
scrisă.

Activitatea pe parcurs.
Evaluare periodică
Rezolvarea sarcinilor în timpul aplicaţiilor. acasă.
prin examinare
Lectura integrală a cel puţin trei din operele analizate.
orală.
Standard minim de performanţă
Prezenţa (obligatorie în proporţie de 75%), activitatea pe parcurs, participarea activă la aplicaţii.
Lectura integrală a cel puţin trei din operele analizate şi a textului teoretic de bază.
Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs

Pondere din nota
finală
50%

50%

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CURS OPŢIONAL FRANCEZĂ (DISCURSUL MEDIATIC)
Titularul activităţilor de aplicaţii
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Raluca-Nicoleta BALAŢCHI
Semestrul
6
Tipul de evaluare
CV
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
28 Curs
Seminar
de învăţământ

Laborator
Laborator

2
28

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DA

Proiect
Proiect

ore
12
8
2
-

20
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Curs practic de limba franceză
 Curs opţional „Introducere în pragmatică”
Competenţe
 Comunicare corectă şi adaptată la context în limba franceză
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare
Lucrări
 Sală de curs dotată cu tablă, dicţionare, ziare, reviste, calculator conectat la internet.
aplicaţii
practice
Competenţe specifice acumulate
 Inţelegerea particularităţilor sistemului şi discursului mediatic francofon contemporan.
Competenţe
 Receptarea adecvată a mesajului specific comunicării mediatice.
profesionale
 Producerea de texte şi mesaje în cadrul interacţiunii de tip mediatic.
Competenţe

Utilizarea componentelor domeniului discursului în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională

Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală; exprimarea unui punct de vedere personal
şi argumentarea acestuia în cadrul grupului.
6.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al Obiectivul general al cursului este familiarizarea studenţilor cu particularităţile sistemului
disciplinei
mass-mediei în general şi ale discursului mediatic francofon în particular.
Cursul propune o prezentare teoretică şi practică a sistemului, a comunicării şi a discursului
mass-mediei contemporane, în limba franceză (presă, radio, televiziune, multimedia). La
sfârşitul cursului, studenţii vor dispune de un bagaj de cunoştinţe suficient pentru a înţelege
potenţialul, dar şi limitele fenomenului mediatic şi informaţional.
Obiective specifice
- înţelegerea complexităţii şi particularităţilor sistemului mass-media contemporan;
- identificarea pertinentă, adaptată contextului (francofon), a fenomenelor de ordin lingvisticopragmatic ce individualizează discursul mediatic între celelalte tipuri de discurs;
- exploatarea sistemului mass-media ca sistem semiotic;
- aprofundarea competenţelor de analiză lingvistică / discursivă în limba franceză;
- aprofundarea competenţelor de comunicare în limba franceză;
- înţelegerea contextului cultural francofon.
8.

Conţinuturi

Aplicaţii
Considérations générales sur les médias, sur leurs
et leurs fonctions et types.
Particularités de la communication et du discours
médiatique. Genres médiatiques.
Les médias écrits. La presse en France.
Les médias audio-visuels : la radio en France.
Les médias audio-visuels : la télévision en
France.
Les médias Ŕ complexe sémiotique. L’image et le
texte. L’exemple du discours publicitaire
Activités de synthèse et bilan du cours.
Evaluation.

Nr.
ore
2

8
6
6
4
2

Observaţii

Metode de predare
Metoda expozitivă şi interactivă pe
bază de hand-out-uri, prezentări
powerpoint şi cu ajutorul tablei
(interactive).
Activităţi individuale şi în grup de
înţelegere şi exploatare a textului
şi discursului mediatic, pe bază de
documente autentice extrase din
ziare/reviste/emisiuni/site-uri
(lectură/situare în context,
exploatare lexico-gramaticalà;
rezumat; prezentarea unor
periodice, posturi, site-uri)

-

Bibliografie
ALBULESCU, I., 2003, Educaţia şi mass-media. Comunicare şi învăţare în societatea informaţională, Editura Dacia,
Cluj-Napoca.
CHARAUDEAU, Patrick, 2007, Les médias et l’information. L’impossible transparence du discours, De Boeck,
BruxelleS.
CORJAN, I.C., 2004, Semiotica limbajului publicitar. Textul şi imaginea, Editura Universităţii Suceava
GHEORGHE, Virgiliu, 2006, Efectele televiziunii asupra minţii umane, Prodromos, Bucureşti
KERBRAT-ORECCHIONI, C., 1990, Les interactions verbales, Paris, Armand Colin.
MAINGUENEAU, Dominique, CHARAUDEAU, Patrick, 2002, Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Seuil
http://www.lapressedefrance.fr/
www.lemonde.fr
www.lefigaro.fr
www.rfi.fr
www.tv5.org.
Bibliografie minimală
CHARAUDEAU, Patrick, 2007, Les médias et l’information. L’impossible transparence du discours, De Boeck,
BruxelleS.
CORJAN, I.C., 2004, Semiotica limbajului publicitar. Textul şi imaginea, Editura Universităţii Suceava
MAINGUENEAU, Dominique, CHARAUDEAU, Patrick, 2002, Dictionnaire d’analyse du discours, Paris, Seuil
http://www.lapressedefrance.fr/
www.lemonde.fr
www.lefigaro.fr
www.rfi.fr
www.tv5.org.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei corespund exigenţelor programelor de studii similare din centrele universitare din ţară şi
străinătate şi sunt adaptate aşteptărilor angajatorilor.

9.

10. Evaluare
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Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală



50
Capacitatea de identificare şi comentare Examen oral pe baza
pertinentă a particularităţilor comunicării tematicii cursurilor.
mediatic, prin analiza genului/tipului/ de text
şi contextului de producere şi receptare a
Activitatea pe parcursul
50
acestuia.
Lucrări
 Capacitatea de exprimare a unui punct de semestrului (teme
practice
individuale şi de grup în
vedere pornind de la un text/discurs mediatic.
 Nivelul de exprimare orală şi de redactare în cadrul cursului)
limba franceză.
 Gradul de parcurgere a bibliografiei
obligatorii.
Standard minim de performanţă
Standarde minime pentru nota 5:
- formarea de competenţe minime pentru interpretarea principalelor particularităţi ale unui discurs mediatic;
- capacitate de exprimare corectă în limba franceză (scris şi oral) nivel mediu.
Standarde minime pentru nota 10:
- cunoştinţe şi competenţe aprofundate de analiza discursului şi sociolingvistică;
- capacitate de recunoaştere şi comentare pertinentă a particularităţilor unui discurs mediatic, inclusiv de
surprindere a subtilităţilor structurilor discursive ;
- capacitatea de a emite puncte de vedere pertinente şi argumentate ca reacţie la mesajul transmis prin massmedia;
- parcurgerea bibliografiei minimale.
Data completării
29.09.2016

Semnătura titularului de curs
-

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
• Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limbi şi Literaturi Străine

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literature română – Limba şi literature franceză
Limba şi literatura franceză – O limba şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura franceză

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

CURS OPŢIONAL FRANCEZĂ – TRADUCERI

Titularul activităţilor de curs
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Cristina Ţurac
Semestrul
6
Tipul de evaluare
C
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

• Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
Curs Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
de învăţământ

Curs

-

Seminar

-

Lucrări
practice
Lucrări
practice

DO

1

Proiect

-

14

Proiect

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS

ore
10
10
12
4
-

32
50
2

• Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Traductologie
Competenţe Lingvistică generală
Analiza discursului
• Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare
• Spaţiu de învăţământ dotat corespunzător (tablă, tablă interactivă, videoproiector)
Lucrări
 Facilităţi multiplicare a unor extrase din textele studiate.
practice
• Competenţe specifice acumulate
• Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, a teoriei literaturii și al literaturii
universale și comparate.
Competenţe
• Comunicarea eficientă, scrisă și orală, în limbile moderne;
profesionale
• Prezentarea sintetică și analitică, estetică și culturală a fenomenului literar ;
• Analiza textelor literare în limbile moderne, în contextul tradițiilor literare din cultura de
referință ;
Competenţe
• Utilizarea componentelor domeniului Limbă și Literatură în deplină concordanță cu etica
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transversale

profesională;
• Relaționarea în echipă ; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice ;
• Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activități de informare, prin proiecte de echipă și prin participarea la programe instituționale de
dezvoltare personală și profesională;

• Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general 
însuşirea unor concepte, principii şi metode necesare traducerii textului literar;
al disciplinei

formarea unui cititor familiarizat cu sensul reprezentării artistice din perspectiva
traducerii textului literar;

interpretarea si traducerea adecvată a textului literar în contextul estetic specific unui
fenomen literar și cultural;
Obiective
 formarea de capacităţi necesare pentru lectura avizată, analiza punctuală, sinteza evaluativă,
specifice
identificarea dificultăților de traducere ( la nivel logic, sintactic, lexical), delimitarea ambiguității
literare, reperarea structurii de adîncime specifice textului literar;
 familiarizarea studenţilor cu metodele şi instrumentele de lucru ale traducerii literare, în
spiritul unei redari sistematice și nuanțate a textului literar.
• Conţinuturi
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Aplicaţii (Lucrări practice)
1. Traduire la parabole: « Le monde comme il va »,
2
Metoda interactivă,
- resurse materiale:
Voltaire ;
interpretarea şi
dicţionare.
analiză textuală,
2. Traduire l’essai : « Essais », Montaigne ;
2
conversaţia euristică,
3. Traduire la délibération : « Essais », Montaigne ;
2
explicaţia, dezbate4. Traduire l’écriture de soi : « Journal », André Gide ;
2
rea, exemplificarea,
5.Traduire l’écriture biographique : « Portraits littéraires »,
4
dialogul.
Sainte-Beuve ;
6. Traduire l’épistolaire : Lettre de Gustave Flaubert à
Louise Collet ;
7. Traduire la réécriture : « Vendredi ou les Limbes du
2
Pacifique », Michel Tournier ; « Les bas du Monseigneur »,
Robert Caze.
Bibliografie
Albir, Amparo Hurtado (1990), La notion de fidélité en traduction. Paris: Didier.
Bacry, Patrick (1992), Les Figures de style et autres procédés stylistiques, Editions Belin, Paris.
Beauté, Jean (1998), Introduction à la littérature française, Chronique sociale, Lyon, 1998.
Ballard, Michel (1986) La traduction, de la théorie à la didactique. Lille: Presses Universitaires de Lille.
Ballard, Michel (1993) La traduction à l’Université. Lille: Presses Universitaires de Lille.
Ballard, Michel (coordinateur) (2005) : La traduction, contact de langues et de cultures, Arras, Artois Presses
Université.
Bell, Roger T. (2000) Teoria şi practica traducerii. Iaşi: Polirom.
Berman, Antoine (2002) L’épreuve de l’étranger. Paris: Gallimard.
Collectif, Anthologie de la littérature française. Le XXe siècle, Gallimard, Paris, 2000.
Collectif, Anthologie de la littérature française. Le XIIIe siècle, Larousse, Paris, 1994.
Cristea, Teodora, (2000, 2ème édition) Stratégies de la traduction. Bucureşti: Editura Fundaţiei „România demâine”.
Delisle, Jean (2005), L’enseignement pratique de la traduction, Beyrouth, Université Saint-Joseph, Faculté des Lettres
et des Sciences humaines, École de Traducteurs et d’Interprètes, coll. "Sources-Cibles" / Ottawa, Les Presses de
l’Université d’Ottawa, coll. "Regards sur la traduction," 280 p.
Halpern, Anne-Elisabeth (Direction), (2006), Anthologie de la littérature française, XIXème siècle, Tome 4, Larousse,
Paris.
Atelier de Traduction, Revistă semestrială de teorie şi analiză a traducerii în limba franceză, Editeur : Editura
Universităţii din Suceava. http://www.usv.ro/atelierdetraduction/ index.php/ro /17/Arhive/517/0
Bibliografie minimală
Lecture approfondie des fragments littéraires des œuvres citées.
Delisle, Jean (2010) : « Les traducteurs, artisans de l`histoire et des identités culturelles », Atelier de traduction nº 13, p.
23-35.
Ballard, Michel (1986) La traduction, de la théorie à la didactique. Lille: Presses Universitaires de Lille.
• Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei corespund exigenţelor programelor de studii similare din centrele universitare din ţară şi
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străinătate şi contribuie la lărgirea orizontului profesional şi la calificarea superioară.
• Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Criteriile generale de evaluare (completitudinea Evaluare periodică
şi corectitudinea cunoştinţelor, coerenţa logică, prin examinare orală.
fluenţa in traducere);
Evaluare sumativă
Criterii specifice disciplinei;
prin examinare scrisă.
Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi
Lucrări
motivaţionale ale activităţii studenţilor:
practice
- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund
argumentate de traducere a textelor literare
aparținând unor genuri diferite;
- interpretare și traducere pertinentă a textului
literar;
- parcurgerea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă
Prezenţa (obligatorie în proporţie de 75%), activitatea pe parcurs, participarea activă la aplicaţii.
Traducere integrală a cel puţin patru din fragmentele literare alese.
Data completării
29.09.2016

Pondere din nota
finală

Metode de evaluare

Semnătura titularului de curs
-

50%
50%

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

