Universitatea
Ştefan cel Mare

FIŞA DISCIPLINEI

Suceava

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/calificarea

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele
Comunicării
Limbă şi literatură
Licenţă
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă
(franceză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă
(franceză, engleză) / Limba şi literatura română

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
TEORIA LIMBII ŞI LINGVISTICĂ GENERALĂ
Titularul activităţilor de curs
Lector. univ. dr. Dorel FÎNARU
Titularul activităţilor de seminar
Lector. univ. dr. Dorel FÎNARU
Anul de
I
Semestrul
1
Tipul de evaluare
E
studiu
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
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
20
10
26
2
2

56
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
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6. Competenţe specifice acumulate
- familiarizarea cu metodele de cercetare din lingvistică, utilizate apoi pentru studierea
limbilor;
Competenţe
- capacitatea de a clasifica genealogic şi topologic limbile lumii;
profesionale
- capacitatea de a putea descrie o limbă la nivelurile fonologic, morphologic, lexical, sintactic
şi textual;
Competenţe - îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu
transversale respactarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice şi cu aplicarea riguroasă a regulilor de
citare;
- aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup; dezvoltarea capacităţilor de comunicare
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă;
- căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare;
conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue;
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al Cursul îşi propune o introducere în teoria limbii şi în lingvistica generală care să
disciplinei
ofere terminologia şi fundamentele teoretice necesare diferitelor discipline
lingvistice care vor fi studiate ulterior.
Obiective specifice
- cunoaşterea şi utilizarea terminologiei lingvistice necesare pentru toate ştiinţele
limbajului studiate în timpul facultăţii;
- cunoaşterea universaliilor lingvistice;
- adoptarea principiilor coşeriene în activitatea ştiinţifică: principiul realismului şi al
obiectivităţii, principiul umanismului sau al „ştiinţei originare”, principiul tradiţiei,
principiul antidogmatismului, principiul binelui public sau al responsabilităţii sociale;
8. Conţinuturi
Curs
Curs 1
1. Introducere

Nr.
ore
2

1.1.Obiectul teoriei limbii şi al lingvisticii generale. Raporturile cu
filozofia limbajului
1.1.1.Universalii lingvistice
Curs 2
2

1.1.2.Componentele limbajului: limbă şi vorbire; tip –
sistem – normă – vorbire
1.2.Metode de cercetare: nespecifice, specifice,
moderne
1.3.Lingvistica şi celelalte ştiinţe ale limbajului
2
Curs 3

2.Limbă – societate – gândire
2.1.Limbă şi societate
2.2.Limbă şi gândire
Curs 4
2
3.Funcţiile limbii
Curs 5
2
4.Procesul de comunicare
Curs 6
2
5.Limba, cel mai complex sistem semiotic
5.1.Semiotică generală şi semiotică lingvistică
Curs 7
2
5.2.Semnul lingvistic
Curs 8
2
5.2.1.Structura semnului în lingvistica antesaussuriană, saussuriană şi
postsaussuriană
5.2.2.Semnul lingvistic între arbitrar şi motivat
Curs 9
2

Metode de predare
expunerea; conversaţia;
demonstraţia didactică;
problematizarea; învăţarea
prin descoperire

Observaţii
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5.3.Organizarea semnelor lingvistice
5.3.1. Sistem şi structură
5.3.2. Relaţii sintagmatice şi paradigmatice
Curs 10
2
5.4.Conţinut şi formă în limbă. Planul semantic şi planul expresiei
5.5.Nivelurile limbii şi unităţile specifice. Ierarhia şi izomorfismul
lor
Curs 11
5.5.1.Nivelul fonologic
Curs 12
5.5.2.Nivelul morfologic
Curs 13
5.5.3.Nivelul lexicologic
Curs 14
5.5.4.Nivelul sintactic.
5.5.5.Nivelul textual (discursiv)

2
2
2
2

Bibliografie
Austin, Peter K. (coord.), 1000 de limbi, Traducere de Mihnea Gafiţa, Editura Art, Bucureşti, 2009;
Benveniste, Emile, Probleme de lingvistică generală, vol I – II, Teora, Bucureşti, 2000;
Bidu-Vrănceanu, Angela ş.a., Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, Bucureşti, 2005;
Chomsky, Noam, Cunoaşterea limbii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1996;
Coşeriu, Eugen, Introducere în lingvistică, Editura Echinox, Cluj, 1995;
Coşeriu, Eugen, Lecţii de lingvistică generală, Editura Arc, Chişinău, 2000;
Coşeriu, Eugen, Lingvistica din perspectivă spaţială şi antropologică, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1994;
Coşeriu, Eugeniu, Lingvistica textului. O introducere în hermeneutica sensului, Ediţie îngrijită de Jörn Albrecht,
Versiune românească şi index de Eugen Munteanu şi Ana-Maria Prisacaru, cu o postfaţă de Eugen Munteanu, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013;
Coşeriu, Eugeniu, Teoria limbajului şi lingvistica generală. Cinci studii, Ediţie în limba română de Nicolae Saramandu,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004;
Humboldt, Wilhelm von, Despre diversitatea structurală a limbilor şi influenţa ei asupra dezvoltării spirituale a
umanităţii, Versiune românească, introducere, notă asupra traducerii, tabel cronologic, bibliografie şi indici de Eugen
Munteanu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008;
***Introducere în teoria lingvistică, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2003;
Lyons, John, Introducere în lingvistica teoretică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995;
Martinet, André, Elemente de lingvistică generală, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970;
Moeschler, Jacques; Auchlin, Antoine, Introducere în lingvistica contemporană, Editura Echinox, Cluj, 2005;
Mounin, Georges, Istoria lingvisticii, Editura Paideia, Bucureşti, 1999;
Munteanu, Eugen, Introducere în lingvistică, Polirom, Iaşi, 2005;
Oprea, Ioan, Elemente de filozofia limbii, Institutul European, Iaşi, 2007;
Robins, R.H., Scurtă istorie a lingvisticii, Editura Polirom, Iaşi, 2003;
Sala, Marius; Vintilă-Rădulescu, Ioana, Limbile Europei, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001;

Vasiliu, Emuanuel, Introducere în teoria limbii, Editura Academiei, Bucureşti, 1992;
Vintilă-Rădulescu, Ioana, Limbile statelor lumii. Mică enciclopedie, Editura Meronia, Bucureşti, 2007;
Vintilă-Rădulescu, Ioana, Sociolingvistică şi globalizare, Editura Oscar Print, Bucureşti, [f.a];
Bibliografie minimală
Coşeriu, Eugeniu; Fînaru, Dorel; Irimia, Dumitru, Mic tratat de teorie a limbii şi lingvistică generală, Casa Editorială
Demiurg, Iaşi, 2016;
Coşeriu, Eugeniu, Omul şi limbajul său. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală.
Antologie, argument, note, bibliografie şi indici de Dorel Fînaru, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009;
Fînaru, Dorel, Lingvistica limbilor lumii, Institutul European, Iaşi, 2015;
Graur, Alexandru; Wald, Lucia, Scurtă istorie a lingvisticii, ediţia a III-a, Bucureşti, 1977;
Saussure, Ferdinand de, Curs de lingvistică generală, Polirom, Iaşi, 1998;
***Tratat de lingvistică generală, Editura Academiei, Bucureşti, 1971;

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)

Nr. ore

Seminar 1-2
4
0. Stabilirea temelor de seminar şi a autorilor referatelor. Stabilirea
bibliografiei generale şi a bibliografiei speciale
1.Diversitatea limbilor. Limbi naturale şi artificiale.
2.Sisteme de scriere

Metode de predare
conversaţia; demonstraţia
didactică;
problematizarea; învăţarea
prin descoperire

Observaţii
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3.Clasificarea tipolologică

4.Clasificarea genealogică
Seminar 3
1.Prezentarea generală a marilor familii de limbi ale lumii
2.Marea familie indo-europeană
3.Limbile romanice

2

4.Limbile germanice
Seminar 4
1.Limbile slave
2.Limbile celtice
3.Grupul unilingv
4.Limbi neindoeuropene vorbite în Europa
Seminar 5
1.Metoda comparativ-istorică
2.Scurt istoric. Primii comparatişti
3.Principiile comparativismului istoric
4.Reprezentanţi şi teorii
Seminar 6
1.Metoda reconstrucţiei interne
2.Metoda geografiei lingvistice. Dialectologia
3.Metoda analizei funcţionale
4.Metoda analizei distribuţionale
Seminar 7
1.Metoda analizei în constituenţi imediaţi
2.Metoda analizei în trăsături distinctive
3.Metoda generativ-transformaţională
4.Metode matematice şi glottocronologia

2

2

2

2

5. Metode informatice
Bibliografie
Bidu-Vrănceanu, Angela ş.a., Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, Bucureşti, 2005;
Constantinescu-Dobridor, Gh., Dicţionar de termeni lingvistici, Teora, Bucureşti, 1998;
Graur, Alexandru (coord.), Introducere în lingvistică, Ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1972;
Irimia, Dumitru, Curs de lingvistică generală, Ediţia a III-a, Ediţie îngrijită, cuvînt înainte, note şi mic dicţionar de
autori citaţi de Ioan Milică, Postfaţă de Ilie Moisuc, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2011;
Sala, Marius; Vintilă-Rădulescu, Ioana, Limbile lumii. Mică enciclopedie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1981;

Bibliografie minimală
Coşeriu, Eugeniu; Fînaru, Dorel; Irimia, Dumitru, Mic tratat de teorie a limbii şi lingvistică generală, Casa Editorială
Demiurg, Iaşi, 2016;
Coşeriu, Eugeniu, Omul şi limbajul său. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală.
Antologie, argument, note, bibliografie şi indici de Dorel Fînaru, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009;
Fînaru, Dorel, Lingvistica limbilor lumii, Institutul European, Iaşi, 2015;
Graur, Alexandru; Wald, Lucia, Scurtă istorie a lingvisticii, ediţia a III-a, Bucureşti, 1977;
Saussure, Ferdinand de, Curs de lingvistică generală, Polirom, Iaşi, 1998;

***Tratat de lingvistică generală, Editura Academiei, Bucureşti, 1971;
http://www.ethnologue.com
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din
străinătate.
10. Evaluare
Tip activitate
Curs
Seminar

Criterii de evaluare
este necesară o cunoaştere a operelor
discutate, precum şi a bibliografiei
obligatorii
prezenţa la seminarii este obligatorie în

Metode de evaluare
examen oral pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
referat pe o temă precizată

Pondere din nota
finală
50%

50%

Programa analitică / Fişa disciplinei

proporţie de 50%
Standard minim de performanţă
- însuşirea terminologiei de bază şi a principalelor noţiuni, idei, teorii lingvistice;
- expunere logică şi profund argumentată a cunoştinţelor acumulate;
- exemple analizate şi comentate folosind principalele metode de cercetare ale lingvisticii;
- mod personal de abordare şi interpretare a unor fapte lingvistice;
- parcurgerea integrală a bibliografiei;
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 facultăţii
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

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

 Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
INTRODUCERE ÎN FILOLOGIE
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Monica Timofte

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Monica Timofte
Semestrul
1
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)

 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
42 Curs 14 Seminar
de învăţământ

2
28

Laborator
Laborator

0
0

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

DC
DO

Proiect
Proiect

0
0

ore
10
10
10
1
2

31
75
3

 Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 --Competenţe
 -- Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de seminar dotată cu tablă
aplicaţii


Competenţe specifice acumulate
 definirea conceptelor de bază, precum filologie, ediţie, aparat critic, bibliografie, erată etc.;
 utilizarea corectă a termenilor de specialitate care pot da naştere la confuzii, precum filologlingvist, cuvînt înainte-prefaţă-prolegomene, aparat critic – note şi comentarii, glosarCompetenţe
indice de cuvinte, idem-ibidem etc.;
profesionale
 studenţii vor fi încurajaţi să participe activ în activitatea de predare prin întrebări sau
împărtăşirea de experienţe personale legate de acest domeniu, ceea ce stimulează
capacitatea de argumentare şi implicarea în activitatea ştiinţifică;studenţii acestui curs îşi
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Competenţe
transversale




vor însuşi alfabetul grecesc şi cel chirilic prin activităţi practice din cadrul seminariilor, care
vor stimula capacitatea de lucru în echipă;în cadrul cursului, li se va cere studenţilor să
personalizeze activitatea filologică prin propunerea de teme de cercetare pentru referate sau
lucrări de licenţă şi prin analizarea cu ajutorul colegilor a avantajelor şi dezavantajelor
subiectelor propuse, ceea ce poate constitui un punct de plecare în alegerea viitoarei teme
pentru lucrarea de licenţă;studenţii vor dobîndi abilitatea de a se folosi cu uşurinţă de
alfabetul grec şi de cel chirilic, utile atît pentru o posibilă activitate filologică viitoare, cît şi
pentru activităţile nefilologie ale celor care vor avea legături directe cu regiuni din Europa
unde se utilizează cele două alfabete.
activităţile de seminar prin care studenţii descifrează conţinutul unor texte româneşti vechi,
scrise cu alfabet chirilic, reprezintă în sine o recompensă pentru efortul depus, iar satisfacţia
dezlegării corecte stimulează, de multe ori, dorinţa de a continua acest demers;
cunoştinţele dobîndite la disciplina introducere în filologie au o dublă utilitate: una practică,
ce constă în însuşirea unor cunoştinţe utile pentru redactarea lucrărilor ştiinţifice, cît şi una
morală, prin înţelegerea contextului general în care s-a dezvoltat cultura românească în
contextul european de-a lungul istoriei.

 Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al
 Cunoaşterea problemelor de bază ale filologiei. Cunoaşterea şi utilizarea corectă a
disciplinei
terminologiei. Cunoaşterea aspectelor particulare ale filologiei româneşti.
Obiective specifice
 Deprinderea manierei de a citi şi de a reda scrierea chirilică şi cunoaşterea alfabetului
grecesc în lecţiune veche şi modernă. Cunoaşterea în profunzime a secţiunilor şi a
elementelor ce alcătuiesc o lucrare ştiinţifică. Aplicarea regulilor de elaborare şi
redactare a lucrărilor ştiinţifice.

Curs


Conţinuturi
Nr.
ore
2

Metode de predare

Observaţii

Expunere frontală,
Prelegerile vor fi
Filologia şi obiectul ei. Relaţia filologiei cu alte
problematizare cu
susţinute cu ajutorul
ştiinţe
participare interactivă prezentărilor în
2
 Alfabetul grecesc şi alfabetul chirilic: origini,
Powerpoint. Studenţii
răspîndire, importanţă culturală. Originile scrisului
au posibilitatea de a
în limba română
interveni în timpul
2
 Lucrări consacrate filologiei româneşti. Momente
cursului cu întrebări
din istoria filologiei româneşti
sau sugestii şi pot
2
 Contactul cu textul. Critica (analiza) textelor
consulta cursul
2
 Tehnica editării textelor. Tipuri de ediţii
publicat în biblioteca
2
 Tehnica elaborării lucrărilor ştiinţifice.
universităţii.
Documentarea sau informarea bibliografică.
Adunarea şi organizarea materialului faptic.
Realizarea fişelor. Aparatul lucrării ştiinţifice
2
 Redactarea şi tehnoredactarea lucrărilor ştiinţifice
Bibliografie
 Barborică, Elena, Onu, Liviu, Teodorescu, Mirela, Introducere în filologia românească. Orientări în tehnica
cercetării ştiinţifice, Bucureşti, 1972, ed. a II-a, 1978;
 Cartojan, N., Istoria literaturii române vechi, Bucureşti, vol. I, 1940, Vol., 1943, vol. III, 1945;
 Coteanu, I., Dănăilă, I., Introducere în lingvistica şi filologia românească. Probleme. Bibliografie, Bucureşti,
1970;
 Gheţie, Ion, Mareş, Al., Introducere în filologia românească. Probleme. Interpretări, Bucureşti, 1974;
 Gheţie, Ion, Mareş, Al., Originile scrisului în limba română, Bucureşti, 1985;
 Iordan, Iorgu (coordonator), Istoria lingvisticii româneşti, Bucureşti, 1978;
 Onu, L., Critica textuală şi editarea literaturii române vechi, Bucureşti, 1973;
 Oprea, Ioan, Curs de introducere în filologie, Suceava, 2001;
 Panaitescu, P.P., Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, Bucureşti, 1965;
 Russo, Demostene, Critica textelor şi tehnica ediţiilor, Bucureşti, 1912;
 Seiciuc, Lavinia, Introducere în filologie, Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2010 ;
 Vârtosu, Emil, Paleografia româno-chirilică, Bucureşti, 1968
Bibliografie minimală
 Barborică, Elena, Onu, Liviu, Teodorescu, Mirela, Introducere în filologia românească. Orientări în tehnica
cercetării ştiinţifice, Bucureşti, 1972, ed. a II-a, 1978;
 Oprea, Ioan, Curs de introducere în filologie, Suceava, 2001;
 Russo, Demostene, Critica textelor şi tehnica ediţiilor, Bucureşti, 1912;
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Seiciuc, Lavinia, Introducere în filologie, Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2010 ;

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
4
Expunere frontală,
Seminarul presupune
 Alfabetul grecesc: lecţiunea veche greacă
aplicaţii în perechi
utilizarea unor
4
 Alfabetul grecesc: lecţiunea neogrecească
materiale didactice
4
 Alfabetul chirilic: valori fonetice şi cifrice
specifice, precum
4
 Alfabetul chirilic: transliterarea textelor vechi
fotocopii ale
româneşti
alfabetelor studiate,
4
 Aparatul critic al lucrărilor ştiinţifice. Tipuri de
fotocopii ale unor
note
texte ştiinţifice,
4
 Alcătuirea bibliografiei. Structura lucrărilor
respectiv fotocopii ale
ştiinţifice
inscripţiilor şi textelor
4
 Tipuri de caractere tipografice. Structura
vechi româneşti.
articolelor de dicţionar
Bibliografie
 Barborică, Elena, Onu, Liviu, Teodorescu, Mirela, Introducere în filologia românească. Orientări în tehnica
cercetării ştiinţifice, Bucureşti, 1972, ed. a II-a, 1978;
 Cartojan, N., Istoria literaturii române vechi, Bucureşti, vol. I, 1940, Vol., 1943, vol. III, 1945;
 Coteanu, I., Dănăilă, I., Introducere în lingvistica şi filologia românească. Probleme. Bibliografie, Bucureşti,
1970;
 Gheţie, Ion, Mareş, Al., Introducere în filologia românească. Probleme. Interpretări, Bucureşti, 1974;
 Gheţie, Ion, Mareş, Al., Originile scrisului în limba română, Bucureşti, 1985;
 Iordan, Iorgu (coordonator), Istoria lingvisticii româneşti, Bucureşti, 1978;
 Onu, L., Critica textuală şi editarea literaturii române vechi, Bucureşti, 1973;
 Oprea, Ioan, Curs de introducere în filologie, Suceava, 2001;
 Panaitescu, P.P., Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, Bucureşti, 1965;
 Russo, Demostene, Critica textelor şi tehnica ediţiilor, Bucureşti, 1912;
 Seiciuc, Lavinia, Introducere în filologie, Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2010 ;
 Vârtosu, Emil, Paleografia româno-chirilică, Bucureşti, 1968
Bibliografie minimală
 Gheţie, Ion, Mareş, Al., Originile scrisului în limba română, Bucureşti, 1985;
 Oprea, Ioan, Curs de introducere în filologie, Suceava, 2001;
 Panaitescu, P.P., Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, Bucureşti, 1965;
 Seiciuc, Lavinia, Introducere în filologie, Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2010 ;
 Vârtosu, Emil, Paleografia româno-chirilică, Bucureşti, 1968



Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei vine în completarea competenţelor asigurate de studiile în domeniul Limbă şi literatură,
asigurînd o serie de competenţe specifice, utile atît în formarea studenţilor ca specialişti filologi, cît şi pe piaţa
muncii: tehnici de elaborare a lucrărilor ştiinţifice (cercetare), tehnici de redactare (activităţi de birotică şi
secretariat), tehnici de editare şi redactare (activitate editorială şi jurnalistică), cunoaşterea alfabetului chirilic
(interpretariat în turismul local) etc.

 Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Cunoaşterea problemelor fundamentale ale
Examinare scrisă
50.00%
filologiei, în general, şi ale celei româneşti, în
Curs
particular. Cunoaşterea riguroasă a chestiunilor
legate de elaborarea şi redactarea lucrărilor
ştiinţifice.
Aplicarea corectă a cunoştinţelor privitoare la
Examinare scrisă
50.00%
alfabetul grecesc şi la cel chirilic. Aplicarea
Seminar
corectă a cunoştinţelor teoretice privind
redactarea lucrărilor ştiinţifice.
Standard minim de performanţă
 capacitatea de a recunoaşte şi reda prin transliterare alfabetul grecesc, alfabetul chirilic şi însuşirea şi aplicarea
cunoştinţelor legate de redactarea lucrărilor ştiinţifice (note, bibliografie, corespondenţa dintre caracterele
tipografice şi cele de mînă, articolele de dicţionar)

Fişa disciplinei

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 facultăţii
18.10.2016

Semnătura decanului

Fişa disciplinei

FIŞA DISCIPLINEI
Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ: LEXICOLOGIE ŞI SEMANTICĂ

Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar
Anul de
studiu
Regimul
disciplinei

I

Conf. univ. dr. Vasile ILINCAN
Conf. univ. dr. Vasile ILINCAN
Semestrul
1
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
I b) Totalul de ore pe semestru din
42 Curs 28
planul de învăţământ

Seminar
Seminar

1
14

Laborator
Laborator

0
0

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

56
100
4

Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 --Competenţe
 --Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de seminar dotată cu tablă
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate

DS
DO

Proiect
Proiect

0
0

ore
20
16
20
1
2

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

Fişa disciplinei

C4.1. Identificarea, definirea şi înţelegerea conceptelor fundamentale din fonetica, fonologia,
ortografia şi lexicologia limbii române literare actuale, corelarea acestora cu celelalte compartimente
ale sistemului lingvistic.
C.4.2.Utilizarea corectă a limbii române în comunicarea orală şi scrisă, evaluarea lingvistică a
exprimării prin raportare la normele limbii literare actuale.
C4.3. Să analizeze corect structuri lingvistice diverse, corelând cunoştinţele dobândite pe parcursul
traseului de studii, prin proiectarea şi prelucrarea optimă a informaţiilor de specialitate, în vederea
redactării şi susţinerii unor lucrări ştiinţifice sau în rezolvarea optimă a subiectelor cu care se va
confrunta absolventul, în ipostaza de candidat la concursul de titularizare în învăţământ şi apoi în
activitatea didactică de la catedră (definitivat, examene de grad).
 CT1. Să aibă capacitatea de a aplica, în situaţii profesionale diverse, cunoştinţele dobândite la curs
şi seminar, prin implicarea în activităţi de cercetare individuale sau colective, menite să contribuie
la valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial.
 CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup; dezvoltarea capacităţilor de comunicare
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă.
 CT3. Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare;
conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.

Obiectivele disciplinei
Obiectivul general al
disciplinei

Obiectivele specifice

Cunoaşterea noţiunilor fundamentale de fonetică, fonologie, ortografie şi lexicologie,
necesare înţelegerii modului de funcţionare a limbii române contemporane, formarea
unei atitudini active faţă de limbă, concepută ca unitate în diversitate, cu interacţiuni
între variante şi compartimente, cu normele implicite şi academice care generează
funcţionalitatea, mereu în devenire, impusă de nevoile de comunicare ale societăţii
actuale.
Cunoaşterea şi aprofundarea principalelor perspective teoretice din fonetica şi
lexicologia românească, elaborate de lingvişti de prestigiu din domeniu.

Conţinuturi
Metode de predare
Curs
1. Fonetică. Aparatul vorbirii. Articularea şi audiţia
Curs sintetic, prelegerea
sunetelor. Vocale şi consoane. Trăsături distinctive.
universitară.
2. Fonologia. Fonemul (definiţie). Alofone. Trăsături
distinctive. Sistemul fonologic al limbii române
contemporane. Diftongi şi triftongi. Alternanţe fonetice.
3. Silaba. Reguli de despărţire a cuvintelor în silabe.
Unităţi fonetice suprasegmentale. Accentul. Intonaţia.
4. Principiile ortografiei româneşti. Principiul fonetic
(fonologic). Principiul fonetic (fonologic).
5. Principiul fonetic (fonologic) (continuare). Principiul
morfologic. Principiul sintactic. Principiul silabic.
6. Principiul tradiţional-istoric. Principiul simbolic.
7. Introducere în lexicologie. Ramurilele xicologiei.
Unităţile fundamentale ale lexicului. Cuvântul şi
îmbinările stabile de cuvinte.
8. Lexeme şi alolexeme. Sens şi semnificaţie. Trăsăturile
distinctive ale cuvîntului. Raportul motivare/nemotivare.
9. Structura cuvintelor româneşti (fonologică, semantică,
morfologică, sintactică).
10. Structura lexicului românesc. Fondul principal lexical.
Masa vocabularului. Structura etimologică a lexicului
românesc.
11. Organizarea lexicului. Omonime. Sinonime.
Pleonasmul. Tautologia.
12. Antonime. Paronime. Atracţii paronimice. Polisemia.
Tropii. Modalităţi de schimbare a sensurilor.
13. Mijloace interne de îmbogăţire a lexicului. Derivarea cu
sufixe. Sufixoide. Derivarea cu prefixe. Prefixoide.
14. Compunerea. Conversiunea. Calcurilingvistice.

Observaţii

Fişa disciplinei

Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, Dicţionarul ortografic, ortoepic şi
morfologic al limbii române (DOOM 2), Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005.
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Îndreptar ortografic, ortoepic şi de punctuaţie,
Ediţia a V-a, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997.
Avram, Mioara şi colab., Formarea cuvintelor în limba română (Prefixele), vol. III., Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1978.
Avram, Mioara, Anglicismele în limba română actuală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1997.
Bidu-Vrănceanu, Angela, Structura vocabularului limbii române contemporane, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1986.
Bidu-Vrănceanu, Angela (coord.), Lexic comun, lexic specializat, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti,
2000.
Bidu-Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană Dindelegan,
Gabriela, Dicţionar general de ştiinţe - ştiinţe ale limbii (DSL), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1997 (ed. a II-a:
Editura Nemira, 2001)
Bidu-Vrănceanu, Angela, Forăscu, Narcisa, Limba română contemporană. Lexicul, Bucureşti, Humanitas
Educaţional, 2005.
Bucă, Marin, Evseev, Ivan, Probleme de semasiologie, EdituraFacla, Timişoara, 1976.
Ciobanu, Fulvia, Hassan, Finuţa, Formarea cuvintelor în limba română (Compunerea), vol.I,
EdituraAcademieiRomâne, Bucureşti, 1970.
Coteanu, Ion, Forăscu, Narcisa, Bidu-Vrănceanu, Angela, Limba română contemporană. Vocabularul.
Ediţierevizuităşiadăugită, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985 (ediţia I, 1975).
Coteanu, Ion (coordonator), Limba română contemporană. Fonetica. Fonologia. Morfologia, Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 1985 (1986).
Ene, Ana, Introducere în studiul vocabularului, Editura Universităţii „Transilvania” din Braşov, 2004
Ene, Ana, Introducere în lexicografie: probleme teoretice şi aplicaţii. Braşov, EdituraUniversităţii Transilvania,
2008.
Graur, Al., Tendinţele actuale ale limbii române, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.
Guţu-Romalo, Valeria, Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi, Bucureşti, Humanitas Educaţional,
2000.
Iordan, Iorgu, Robu, Vladimir, Limba română contemporană, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.
Lozbă, Mihai, Istoria cuvântului românesc, Editura PIM, Iaşi, 2011.
Mocanu, Marin Z., Bănică Gheorghe, Limba română contemporană. Formarea cuvintelor, EdituraTiparg,
Pitesti, 2010.
Moroianu, Cristian, Dublete şi triplete etimologice în limba română, EdituraUniversităţii din Bucureşti, 2005.
Puşcariu, Sextil, Limba română, vol, II. Rostirea. Ediţie îngrijită de Magdalena Vulpe. Studiu introductiv de
Andrei Avram, Bucureşti, 1994.
Rosetti, Al., Introducere în fonetică (ediţia a IV-a), Bucureşti, 1967.
Sala, Marius (coordonator), Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1988.
Stan, Ioan Teodor, Fonetica, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1996.
Slama-Cazacu,
Tatiana,
Confuzii,
greşeli,
prostii
şi
răutăţi
în
limba
română,
azi.
Bucureşti, Tritonic Publishing, 2010.
Stoichiţoiu-Ichim, Adriana, Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influenţe, creativitate, Editura All,
Bucureşti, 2001.
Seminar
1. Seminar introductiv. Indicarea bibliografiei
2. Vocale şi consoane. Definiţie, criterii de clasificare ale
acestora; hiatul, diftongi şi triftongi, alternanţe fonetice.
Exerciţii aplicative.
3. Modificări fonetice condiţionate. Definirea,
clasificarea şi identificarea acestora. Exerciţii aplicative.
4. Principiile ortografiei şi ortoepiei actuale reflectate în
cea de-a doua ediţie a Dicţionarului, ortografic, ortoepic
şi morfologic al limbii române (DOOM 2), Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2005.
5. Cuvântul- ansamblu de forme şi sensuri. Tipuri de
dicţionare.

Metode de predareînvăţare
Prezentare pe baza
bibliografiei, discuţii
Prezentare pe baza
bibliografiei, discuţii
Prezentare pe baza
bibliografiei
Prezentare pe baza
bibliografiei

Prezentare pe baza
bibliografiei

Observaţii

Fişa disciplinei

6. Organizarea lexicului. Omonimia. Sinonima. Prezentare pe baza
Pleonasmul.
Tautologia.
Antonimia.
Polisemia. bibliografiei
Paronimia. Exerciţii aplicative.
7. Mijloace interne de îmbogăţire a lexicului.
Prezentare pe baza
Exerciţii aplicative.
bibliografiei
Bibliografie
Bidu-Vrănceanu, Angela, Modele de structurare semantică. Cu aplicaţii la limba română (Polisemie, sinonimie,
antonimie, cîmpuri), Editura Facla, Timişoara, 1984.
Ene, Ana, Introducere în lexicografie: probleme teoretice şi aplicaţii, Braşov, EdituraUniversităţii Transilvania,
2008
Hristea, Theodor (coordonator şi autor principal), Sinteze de limba română. Ediţia a treia, revăzută şi din nou
îmbunătăţită, Editura Albatros, Bucureşti, 1984.
Hristea,Th., Probleme de cultivare şi de studiere a limbii române contemporane, Academia Universitară
Atheneum,1998.
Rosetti, Al., Lăzăroiu, Aurelian, Introducere în fonetică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982.
Slama-Cazacu, Tatiana, Confuzii, greşeli, prostii şi răutăţi în limba română, azi. Bucureşti, Tritonic Publishing,
2010.
Toma, Ion, Limba română. Compendiu de teorie şi aplicaţii practice. Fonetică. Fonologie. Lexicologie, Editura
Niculescu, Bucureşti, 1994.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice,
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară.
Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota
finală

Cunoaşterea şi argumentarea principalelor
Examen scris
concepte din fonetica, fonologia, ortografia
50%
şi lexicologia limbii române.
Seminar
Participarea activă la seminare este
obligatorie în proporţie de 50% şi are în
vedere clarificarea şi înţelegerea noţiunilor
50%
predate la care se adaugă parcurgerea
bibliografiei minimale recomandate.
Standard minim de performanţă
Înţelegerea şi analizarea conceptelor fundamentale din fonetica, fonologia, ortografia şi lexicologia limbii
române literare actuale, corelarea acestora cu celelalte compartimente ale sistemului lingvistic.
Curs

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 facultăţii
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

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Istoria literaturii române (Literatura veche şi paşoptistă)
Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Sabina FÎNARU

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu 1
Regimul disciplinei

Conf. univ. dr. Sabina FÎNARU
Semestrul
1
Tipul de evaluare
Examen
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

DO

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

ore
15
25
10
6
2

56
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală dotată cu retroproiector, computer
Desfăşurare
Seminar
 Sală dotată cu retroproiector, computer
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
-Utilizarea adecvată a conceptelor in studiul literaturii române din perioada specificată;
-Descrierea sincronică şi diacronică a literaturii române, evoluția conceptului;
-Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar românesc din perioada
Competenţe
menţionată.
profesionale
-Formarea de capacităţi necesare pentru înţelegerea, analiza şi interpretarea textelor studiate şi însuşirea
unor metode moderne de critică;
6.

9/112

Fişa disciplinei
Competenţe
transversale

-Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi interpretare a operelor literare prin raportare la conştiinţa
artistică a autoului, la contextul estetic şi ideologic în care opera se construieşte, la contextul
operei înseşi privite în ansamblul ei;
-Formarea competenţelor de evaluare a operei prin raportare la exegeza critică existentă şi
reinterpretarea ei din perspectivă modernă;
-Identificarea specificului fiecărui scriitor la nivelul universului literar şi al limbajului artistic;
dezvoltarea capacităţii de a avea discernămînt critic în preluarea şi asumarea opiniilor
criticilor literari;
-Folosirea unui limbaj critic complex şi adecvat; dezvoltarea capacităţii de exprimare a unor idei şi
argumentaţii personale;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al - -Structurarea câmpului literar românesc din perioada menționată, în funcţie de conceptele
disciplinei
de: umanism, renascentism, iluminism, baroc, romantism, clasicism, realism.
Obiective specifice
-Figura autorului şi lectura aplicată lumii/ naturii umane în textele literare selectate pentru
analiză şi socotite reprezentative.
-Descrierea identităţii estetice a curentelor culturale și literare din secolele XVII-XIX,
pornind de la mutaţiile filosofice specificei secolelor şi arătând influenţa evenimentelor
socio-politice din a doua jumătate a secolului.
-Focalizarea (inter)dependenţei discursului liric/narativ/ faţă de evoluţia politico-socială şi
economică a societăţii româneşti.
8.

Conţinuturi

Curs
Introducere. Literatura Medievală – religioasă, istorică, parenetică și
epistolară
(Standard minim: capitolul VIII din Învățăturile lui Neagoe Basarab…)
NOTĂ: Studenții vor veni la curs și la seminar cu fișele din bibliografia
critică și cu portofoliile pentru corpusul de texte, a cărui lectură este
obligatorie pentru admiterea în examen; vor participa activ la cursuri și
seminarii. Când standardul nu este indicat, opera indicată se va citi în
întregime.
Umanismul renascentist. Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei
(Standard minim: Predoslovia și capitolele despre Ștefan cel Mare)
Barocul. Miron Costin. Letopisețul Țării Moldovei (Standard minim:
Predoslovie, Cap. I-IV, XII-XIV, XVI-XVII, XX, despre Vasile Lupu și
Barnovschi)
Ion Neculce, O samă de cuvinte, Letopisețul Țării Moldovei (Standard
minim: legendele XXI-XXV; cap. I-VIII, XI, XVI, XIX)
Dimitrie Cantemir, personalitate renascentistă și precursor al
Iluminismului. Istoria ieroglifică: o poetică barocă
1787-1840. Iluminismul. Ion Budai Deleanu, Țiganiada
Rococoul. C. Conachi, Poeții Văcărești (Standard minim: C. Conachi:
Mergând către preaiubită, Ticălos sufletul meu, Pe năsălie, Scrisoare către
Zulnia; Ienăchiță Văcărescu: Amărâtă turturea, Într-o grădină, Cântec,
Testament; Alecu Văcărescu: Tatăl nostru parodiat; Iancu Văcărescu: O zi și
o noapte la Văcărești sau Primăvara amorului, Bacchic II)
1840-1867. Romantismul. Mihail Kogălniceanu, Introducție la „Dacia
literară”
Ion Heliade Rădulescu. Activitatea publică, civică și literară. Viziune și
teme poetice. Proză (Standard minim: Poezie: La moartea lui Cârlova,
Anatolida, Cutremurul, O noapte pe ruinele Târgoviștii, Sburătorul,
Serafimul și Heruvimul sau Mângâierea conștiinței și mustrarea cugetului,
Un muieroi și o femeie; Prefață la Gramatica românească; Proză:
Dispozițiile și încercările mele de poezie)
Grigore Alexandrescu. Viziune și teme poetice: Suvenire și impresii,
Epistole și satire, Fabule (Standard minim: Suvenire și impresii: Așteptarea,
Adio. La Târgoviște, Anul 1840; Epistole și satire: Satiră. Duhului meu,
Epistolă către Voltaire; Fabule: Boul și vițelul; Prefață la Suvenire și
impresii)

Nr.
ore
2

2
2

2
4
2
2

2
2

2

Metode de
predare
Expunerea,
problematizarea,
conversaţia
euristică, studiul
de caz

Observaţii

Fişa disciplinei
Dimitrie Bolintineanu. Viziune și teme poetice: Reverii, Conrad, Legende 2
istorice, Florile Bosforului, Macedonele, Basme (Standard minim: Reverii: O
fată tânără pe patul morții; Conrad; Legende istorice: Mircea cel Mare și
solii, Doamna lui Neagu; Florile Bosforului: Esme, Macedonele: SanMarina; Basme: Mihnea și baba); Articole: Poezia română în trecut (II, III,
V))
Vasile Alecsandri. Viziune și teme poetice: Doine și Lăcrimioare. 4
Suvenire. Mărgăritărele, Legende, Legende nouă, Pasteluri (Standard
minim: Doine și lăcrimioare: Doina, Andrii-Popa, Steluța, Deșteptarea
României; Legende: Dumbrava Roșie, Legenda Ciocârliei; Legende nouă:
Ghioaga lui Briar, Prier și fata iernii; Pasteluri: Serile la Mircești, Sfârșit de
toamnă, La gura sobei, Sămănătorii, Malul Siretului, Pastel chinez)
BIBLIOGRAFIE
CORPUS DE TEXTE (selectiv)
Alecsandri , Vasile, Opere I, IV, Editura Minerva, București, 1977
Alexandrescu, Grigore, Poezii, Memorial de călătorie, Ediție îngrijită de I. Fischer, prefață și tabel cronologic de
Pompiliu Marcea, Editura Minerva, București 1974
Bolintineanu, Dimitrie, Opere, X, Publicistică, Ediție îngrijită, note și comentarii de Teodor Vârgolici, Editura Minerva,
București, 1983
Bolintineanu, Dimitrie, Opere, I, Poezii, Ediție îngrijită, tabel cronologic, note și comentarii de Teodor Vârgolici,
Studiu introductiv de Paul Cornea, Editura Minerva, București, 1981
Budai-Deleanu, Ion, Ţiganiada, Editura Minerva, Bucureşti, 1985
Cantemir, Dimitrie, Istoria ieroglifică, Editura Junimea, Iaşi, 1988
Costin, Miron, Opere, ediţie critică de P. P. Panaitescu, Editura de stat pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1958
Neculce, Ion, Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte. Text stabilit de Iorgu Iordan. E.P.L., Bucureşti, 1959
Poeţii Văcăreşti, Versuri alese, ediţie de Alexandru Piru, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1961
Rădulescu, I. Heliade, Opere, I, Ediție critică de Vladimir Drîmba, Editura pentru Literatură, București, 1967
Rădulescu, I. Heliade, Scrieri alese, Îngrijire de ediție: Vl. Drimba, Prefață: Constantin Măciucă, Editura Albatros,
București, 1978
Rădulescu, I. Heliade, Poezii, Proză, Antologie și repere istorico-literare de Marin Mincu, Editura Minerva, București,
1977
Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, ediţia a II-a revăzută, Editura Minerva, Bucureşti, 1978
BIBLIOGRAFIE CRITICĂ (selectiv)
*** Romantismul european în reflecţii contemporane (CD), proiect finanţat printr-un Graqnt oferit de Norvegia, Islanda, Licchtenstein şi
Guvenul României, proiect desfăşurat în cadrul Programului Pa13RO13 „Promovarea în cultură şi artă în cadrul patrimoniului
cultural european”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.Anghelescu, Mircea, Preromantismul românesc, Bucureşti,
1971
Cartojan, Nicolae, Istoria literaturii române vechi, Editura Minerva, 1980
Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent
Curticăpeanu, Doina, Orizonturile vieţii în literatura veche românească, Editura Minerva, 1975
Cornea, Paul, Originile romantismului românesc, Bucureşti, 1972
Cornea, Paul, De la Alexandrescu la Eminescu, Bucureşti, 1966
Cornea, Paul, Itinerar printre clasici, Bucureşti, 1984
Cosma, Aurel, Geneza romanului românesc, Bucureşti,1985
Cristea, Valeriu, Introducere în opera lui Ion Neculce, Bucureşti, 1974
Duţu, Alexandru, Umaniştii români şi cultura europeană, Editura Minerva, 1974
Fînaru, Sabina, Morar, Ovidiu, Literatura română de la început, Editura Universității Suceava, 2005
Iorga, Nicolae, Istoria literaturii române în secolul al XVII-lea, Editura Didactică şi pedagogică, 1969
Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, vol. I, Editura Minerva, 1990
Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Editura Paralela 45, Pitești, 2008
Mazilu, Dan Horia, Literatura română în epoca Renaşterii, Editura Minerva, 1984
Negrici, Eugen, Naraţiunea în cronicile lui Gr. Ureche şi Miron Costin, Editura Minerva, 1972
Negoiţescu, Ion, Scriitori moderni, Bucureşti, 1966
Petrescu, Ioana Em., Ion Budai-Deleanu şi eposul comic, Cluj, 1974
Piru, Alexandru, Introducere în opera lui I. Eliade-Rădulescu, Bucureşti, 1971
Papu, Edgar, Despre stiluri, Editura Eminescu, 1986
Scarlat, Mircea , Introducere în opera lui Miron Costin, Editura Minerva, 1976
Simion, Eugen , Dimineaţa poeţilor, Bucureşti,1980
Scarlat, Mircea, Istoria poeziei româneşti, vol. I, Bucureşti, 1982
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
1. Literatura religioasă - tipărituri, traduceri. Genul oratoric şi genul

Nr. ore
2

Metode de predare
Prelegere, expunere,

Observaţii

Fişa disciplinei
parenetic.
2. Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie,
capitolul VIII.
Dosoftei, Psalmi.
Miron Costin, Viiaţa lumii.
3. Nuvela romantică şi istorică: de la Costache Negruzzi (Alexandru
Lăpuşneanu, O alergare de cai) la Alexandru Odobescu (Mihnea
Vodă cel Rău, Doamna Chiajna). Exerciţiu comparatist: teme
istorice, elemente de romantism, etc.
4. Vasile Alecsandri, O plimbare la munţi, Iaşii în 1844; Iaşii în
carnaval, Chiriţa în Iaşi.

2

2

2

5. Alexandru Odobescu, Pseudo-kinegetikos.

2

6. Romanul romantic: Dimitrie Bolintineanu, Manoil, Elena.

2

7. Nicolae Filimon, Ciocoii vechi şi noi.

2

conversaţie euristică
Prelegere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză de text
Prelegere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză de text
Studiul de caz,
problematizare, analiză
de text
Prelegere, studiu de
caz, conversaţie
euristică, analiză de
text
Prelegere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză de text
Prelegere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză de text

BIBLIOGRAFIE
Corpus de studiu (lista urmează ordinea seminariilor; ediţiile selectate aici sînt pur indicative, fiind acceptate şi alte
opţiuni):
Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, Litera, Chişinău, 1997.
DOSOFTEI, Versuri alese, Antologie, text stabilit, prefaţă, glosar de N. A. Ursu, Ed. Virginia, Iaşi, 1994.
COSTIN, Miron, Opere alese, Letopiseţul Tării Moldovei, De neamul moldovenilor, Viiaţa lumii, texte stabilite, studiu
introductiv, note şi glosar de Liviu Onu, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967.
NEGRUZZI, Costache, Alexandru Lăpuşneanu, Editura Minerva, Bucureşti, 1973.
ODOBESCU, Alexandru, Mihnea Vodă cel Rău. Doamna Chiajna. Cîteva ore la Snagov, Editura Tineretului,
Bucureşti, 1959.
ALECSANDRI, Vasile, Proză, Institutul de arte grafice şi editură Minerva, Bucureşti, 1904.
Idem, Teatru, Vol. I, ediţie critică de G. Pienescu, Minerva, Bucureşti, 1973.
ODOBESCU, Alexandru, Pseudo-kinegetikos, Albatros, Bucureşti, 1975.
BOLINTINEANU, Dimitrie, Manoil, Elena, Gramar, Bucureşti, 1993.
FILIMON, Nicolae, Ciocoii vechi şi noi, EPL, Bucureşti, 1967.
Bibliografie critică (selecţie):
FÎNARU, Sabina, MORAR, Ovidiu, Literatura română de la început, Editura Universităţii Suceava, 2005.
MANOLESCU, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, I, Editura Minerva, Bucureşti, 1990.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară.

9.


10. Evaluare
Tip activitate

Curs

Seminar

Criterii de evaluare
-Însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;
-mod personal de abordare şi interpretare;
-capacitatea de sinteză şi de analiză;
-capacitatea de a utiliza bibliografia și diferite
metode critice;
-fișe din bibliografia critică;
-portofoliul corpusului de texte.
-Cunoştinţe certe şi profund argumentate;
-exemple analizate, comentate;
-mod personal de abordare şi interpretare;
-fișe din bibliografia critică;
-portofoliul corpusului de texte.

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Examen scris

60%

Participare la seminarii

40%

Fişa disciplinei
Standard minim de performanţă
 Însuşirea terminologiei de specialitate;
 lectura contextualizată a textelor din tematică;
 cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;
 fișe din bibliografia critică;
 portofoliul corpusului de texte.
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 facultăţii
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

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
ETNOLOGIE ŞI FOLCLOR
Titularul activităţilor de curs

CONF.UNIV.DR. CLAUDIA COSTIN

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu I
Regimul disciplinei

LECTOR UNIV.DR. CĂLIN-HORIA BÂRLEANU
Semestrul
1
Tipul de evaluare
COLOCVIU
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 pe semestru al activităţilor didactice)
Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
Totalul de ore din planul de învăţământ
42 Curs 28 Seminar

1
14

Laborator
Laborator

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numărul de credite

-

DC
DO

Proiect
Proiect
ore
9
10
10
2
2

31
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a concursului

Desfăşurare
Seminar

aplicaţii
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe

dezvoltarea capacitǎţii de înţelegere şi interpretare a operelor literare populare, de evaluare a
profesional
mijloacelor artistice existente în diversele variante ale acestora;
e

formarea capacitǎţii de a culege şi de a cerceta fapte de folclor dintr-o anumitǎ zonǎ;
Competenţe
utilizarea resurselor informaţionale(CD-uri, site-uri);
transversale 
capacitatea de a lucra în echipă pentru elaborarea referatului pe o temă stabilită;

Culegerea şi selectarea materialului etnofolcloric dintr-o localitate din mediul rural, unde
studentul are posibilitatea de a discuta cu informatori ai faptelor folclorice;
14/112

-

Fişa disciplinei
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Dezvoltarea gândirii critice obiective, a gustului estetic necesar aprecierii corecte a
valenţelor artistice existente în faptele de folclor
Obiectivele specifice

Curs
Seminar
Laborator
Proiect

8.
Curs
1.

 Cunoaşterea aspectelor şi a faptelor de etnografie şi folclor semnificative
spaţiului cultural românesc şi circumscrierea acestora în arealul cultural european
 Dezvoltarea capacităţii de a prezenta analitic un obicei familial, un obicei
calendaristic şi un text literar popular
  -

Conţinuturi
Nr. ore
2

Metode de predare
Prelegerea

2

Prelegerea
Conversaţia

2.

Definirea conceptelor: etnografie, etnologie,
folclor, cultură populară, rit/ritual, datină, obicei.
Caracterele specifice creaţiilor populare(oralitate,
anonimat, caracter tradiţional, caracter colectiv,
sincretism).

3.

Locuirea tradiţională. Satul, casa ţărănească. Rituri
de întemeiere.Semnificaţii mitico-simbolice.

2

Conversaţia
Problematizarea

4.

Categoriile folclorului literar. Criterii de
delimitare.Poezia de ritual şi de ceremonial.
Obiceiurile calendaristice. Căluşarii: valenţele
mitico-simbolice ale obiceiului(I).

2

Prelegerea

2

Conversaţia

Obiceiurile calendaristice: Junii Braşovului,
Drăgaica, Caloianul Paparuda, obiceiurile legate de
sărbătorile de iarnă(II).
7. Cîntecul epic: mitologic şi epic eroic.
8. Balada pastorală. Mioriţa. Mitul mioritic. Teme,
motive, simboluri, valenţe mitice.
9. Balada Meşterului Manole. Mitul creaţiei prin
jertfă la popoarele europene. Motive, simboluri,
valoare artistică.
10. Proza populară. Basmul. Caracteristici, teme,
motive, personaje, elemente simbolice în basmul
fantastic(I).

2

Conversaţia

2
2

Prelegerea
Conversaţia
Problematizarea
Expunerea
Conversația
Problematizarea

5.

6.

11. Basmul fantastic. Aplicaţie pe text: Tinereţe fără
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, Cele
douăsprezece fete de împărat şi palatul fermecat,
Fata popii a cu stem,Finul lui Dumnezeu –Duna,
Mama zidită de vie(II).
12. Snoava.Trăsături
specifice,
teme
motive,
personaje.
13. Bancurile.Fapte literare folclorice ale lumii
contemporane.
14. Legendele contemporane. Trăsături specifice, teme,
motive, personaje, valoare artistică.

2

2
2

Expunerea
Conversaţia
Problematizarea

2

Conversaţia
Problematizarea

2

Expunerea
Problematizarea
Conversaţia
Problematizarea
Expunerea
Conversaţia

2

Observaţii

Bibliografie
Brătulescu, Monica, Colinda românească, Editura Minerva, Bucureşti, 1981.
Bernea, Ernest, Sociologie şi etnografie românească.Ordinea spirituală, Editura Vremea, Bucureşti, 2009.
Candrea, Ion-Aurel, Lumea basmelor. Studii şi culegeri de folclor românesc, Ed. Paideia, Bucureşti, 2001.
Caracostea, D., Poezia tradiţională română, vol.II, Bucureşti, 1969.
Caraman, Petru, Colindatul la români, slavi şi la alte popoare, Editura Minerva, Bucureşti, 1985.
Caraman, Petru, Descolindatul în orientul şi sud-estul Europei, Ed. Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 1997.
Călinescu, G., Estetica basmului, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1965.
Chiper, Niculina, Reprezentări ale destinului în folclorul românesc, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2006.

Fişa disciplinei
Cojocaru, Nicolae, Istoria tradiţiilor şi obiceiurilor la români, Editura Etnologică, Bucureşti, 2008, 2010, 2012(vol.I-III)
Cordun, Val, Timpul în răspăr.Încercare asupra anamnezei în basm, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2005.
Costin, Claudia, Folclor literar românesc, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2007.
Culianu, Ioan Petru, Studii româneşti, vol.II, Soarele şi Luna, Editura Polirom, Iaşi, 2009.
Eliade, Mircea, Meşterul Manole, Editura Junimea, Iaşi, 1992.
Eretescu, Constantin, Folclorul literar al românilor.O privire contemporană, Editura Compania, Bucureşti, 2004.
Evseev, Ivan, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Editura Amarcord, Timişoara, 1999.
Fochi, Adrian, Mioriţa, Editura Minerva, Bucureşti, 1980.
Ghinoiu, Ion, Mică enciclopedie de tradiţii româneşti, Editura Agora, Bucureşti ,2008.
Marian, Simion Florea, Înmormîntarea la români, Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională, Bucureşti, 1994.
Marian, Simion Florea, Naşterea la români, Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională, Bucureşti, 1994.
Marian, Simion Florea, Nunta la români, Editura Grai şi Suflet – Cultura Naţională, Bucureşti, 1994.
Oişteanu, Andrei, Ordine şi Haos:mit şi magie în cultura tradiţională românească, Editura Polirom, Iaşi, 2004.
Pop, Mihai şi Ruxăndoiu, Pavel, Folclor literar românesc, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1991.
Propp, V.I., Morfologia basmului, Editura Univers, Bucureşti, 1978.
Propp, V.I., Rădăcinile istorice ale basmului fantastic, Editura Univers, Bucureşti, 1973.
Taloş, Ion, Meşterul Manole, Editura Minerva, Bucureşti, 1973.
Ursache, Petru, Eseuri etnologice, Bucureşti, 1986.
Ursache, Petru, Etnoestetica, Institutul European, Iaşi, 1999
Văduva, Ofelia, Paşi spre sacru. Din etnologia alimentaţiei româneşti, Editura Etnologică, Bucureşti, 2011
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
1.Folclorul obiceiurilor familiale, nasterea, nunta si
inmormantarea. Secvente ritualice. Mitul "Marii Treceri"
2. Balada pastorala Miorita. Mitul mioritic si
etnopsihologia poporului roman - particularitati sociopsihologice mostenite/ cultivate prin mit/ traditie
3.Balada Monastirea Argeşului. Mitul creatiei prin jertfire
în spaţiul european. Valorificarea artistică în spaţiul
românesc
4. Legendele poporului român. Clasificari, motive,
personaje cu valente mitice.
5. Obiceiuri legate de sarbatorile de iarna. Tradiţie şi
modernitate
6. Basmele poporului roman. Timp si spatiu in basm, figuri
mitice, stereotipii.
7. „Urban” si „rural” în societatea contemporană. Adaptare,
conservare prin obiceiuri si mestesuguri.

Nr. ore
2

2

Metode de predare
Conversaţia
Problematizarea
Conversaţia
Analiză textuală

2

Problematizarea
Analiză textuală

2
2
2

Observaţii

Conversaţia
Analiză pe text
Conversaţia
Problematizarea
Conversaţia
Analiză pe text
Conversaţia
Problematizarea

2
Bibliografie
Caraman, Petru, Literatură populară, CAF, Iaşi, 1987.
Eretescu, Constantin, Folclorul literar al românilor.O privire contemporană, Editura Compania, Bucureşti, 2004.
Marian, Simion Florea, Sărbătorile la români, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1994.
Pamfile, Tudor, Mitologie românească, Editura All, 1997.
Costin, Claudia, Folclor literar românesc, EdituraUniversitas XXI, Iaşi, 2007
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Prin tematicile pe care le dezvoltă la orele de curs și de seminar, disciplina Etnografie și Folclor pregătește tineri
cunoscători ai faptelor de etnografie și de folclor literar din spațiul românesc, dar și din cel european, cunoscători
ai faptelor de folclor specifice Bucovinei, capabili să desfășoare activitate de cercetare pe teren și să ordoneze
materialul cules, astfel încât la finalizarea studiilor să poată fi angajați la muzeele etnografice din zonă sau la
Centrul Cultural Bucovina din municipiul Suceava.
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10. Evaluare
Tip activitate

Curs
Seminar

Criterii de evaluare
-însuşirea principalelor noţiuni de etnografie şi
folclor;
-capacitatea de sinteză şi de analiză;
-capacitatea de a utiliza un limbaj de specialitate
cunoştinţe certe şi profund argumentate;

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Examen oral

50%

Referat

50%

Fişa disciplinei
-exemple analizate, comentate;
-mod personal de abordare şi interpretare
Standard minim de performanţă
- însuşirea principalelor noţiuni de etnografie şi folclor românesc;
- cunoştinţe certe şi profund argumentate;
- exemple analizate, comentate;
- parcurgerea a 30% din bibliografia recomandată studenţilor;
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
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare

FIŞA DISCIPLINEI

Suceava

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/calificarea

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării
Limbă şi literatură
Licenţă

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
TEORIA LITERATURII
Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. Ovidiu MORAR
Titularul activităţilor de seminar
Conf. univ. dr. Ovidiu MORAR
Anul de
I
Semestrul
2
Tipul de evaluare
E
studiu
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
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

55
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă
aplicaţii
18/112

DF

DO

Proiect
Proiect

ore
30
20
4
1
3

Programa analitică / Fişa disciplinei

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe  C4.1. Identificarea şi definirea conceptelor, metodelor şi teoriilor fundamentale
profesionale  C4.5. Elaborarea unei lucrări/unui referat de dimensiune ş de complexitate medie,
utilizand termenii ş metodele de bază din domeniul teoriei literare
Competenţe  CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor
transversale
profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice şi cu aplicarea riguroasă
a regulilor de citare.
 CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup; dezvoltarea capacităţilor de comunicare
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă.
CT3. Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare;
conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al
 însuşirea şi valorificarea conceptelor de bază ale ştiinţei literaturii
disciplinei
formarea de capacităţi necesare pentru înţelegerea şi interpretarea textului
literar
Obiective specifice



recunoaşterea şi interpretarea unui text literar, recunoaşterea
genurilor şi speciilor literare, a figurilor de stil; disocierea poezie /
proză, literar / nonliterar etc.

8. Conţinuturi
Curs
1. Sistemul ştiinţelor literaturii.
2. Conceptul de literatură.
Funcţiile literaturii.

Literaritatea.

Nr.
ore
2
2

Metode de
predare
Expunere,
problematizare,
conversaţie
euristică, analiză
textuală.

Observaţii
Materiale folosite
în cadrul procesului
educaţional specific
disciplinei: suport
de curs cu textele
discutate.

3. Opera literară (structură, temă, motiv, imagine
2
artistică, simbol)
4. Lectura operei literare. Nivele de lectură.
2
5. Problematica stilului.
2
6. Figurile de stil.
2
7. Nivele de expresivitate ale textului literar.
2
8.. Teoria genurilor literare.
2
9. Genul liric (liric, poezia lirică, noţiuni de
2
versificaţie, speciile genului liric, forme fixe de
poezie).
10.. Genul epic. Noţiuni de naratologie. Speciile
2
genului epic.
11. Genul dramatic.
2
12. Tragicul şi tragedia.
2
13. Comicul şi comedia.
2
14. Comic şi absurd. Drama.
2
Bibliografie
***,, Poetică şi stilistică. Orientări moderne, Bucureşti, Editura Univers, 1972.
Adam, Jean-Michel, Revaz, Françoise, Analiza povestirii, Iaşi, Institutul European, 1999
Aristotel, Poetica, ediţia a III-a, Bucureşti, Editura IRI, 1998
Bousoño, Carlos, Teoria expresiei poetice, Bucureşti, Editura Univers, 1976.
Culler, Jonathan, Teoria literară, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2003
Ducrot, Oswald, Schaeffer, Jean-Marie, Noul dicţionar al ştiinţelor limbajului, Bucureşti, Editura Babel, 1996
Eco, Umberto, Opera deschisă, Bucureşti, Editura Univers, 1970
Eco, Umberto, Limitele interpretării, Constanţa, Editura Pontica, 1996.
Fontanier, Pierre, Figurile limbajului, Bucureşti, Editura Univers, 1969.
Genette, Gerard, Figuri, Editura Minerva, Bucureşti, 1978

Programa analitică / Fişa disciplinei

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich., Prelegeri de estetică, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1966
Kayser, Wolfgang, Opera literară, Editura Univers, Bucureşti, 1979
Marino, Adrian, Introducere în critica literară, Editura Tineretului, Bucureşti, 1968
Markiewicz, Henryk, Conceptele ştiinţei literaturii, Editura Univers, Bucureşti, 1988
Morar, Ovidiu, Curs de teoria literaturii, Editura Universităţii Suceava, 2003.
Parfene, Constantin, Teorie şi analiză literară. Ghid practic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1993
Popa, Marian, Comicologia, Bucureşti, Editura Univers, 1976
Rusu, Liviu, Estetica poeziei lirice, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1977.
Santerres-Sarkany, Stephane, Teoria literaturii, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2001
Starobinski, Jean, Textul şi interpretul, Bucureşti, Editura Univers, 1978.
Wellek, René, Warren, Austin, Teoria literaturii, Bucureşti, Editura pentru literatură universală, 1967
Bibliografie minimală
Aristotel, Poetica, ediţia a III-a, Bucureşti, Editura IRI, 1998
Culler, Jonathan, Teoria literară, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2003.
Morar, Ovidiu, Curs de teoria literaturii, Editura Universităţii Suceava, 2003
Santerres-Sarkany, Stéphane, Teoria literaturii, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2001.
Wellek, René, Warren, Austin, Teoria literaturii, Bucureşti, Editura pentru literatură universală, 1967.
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)

Nr.
ore
2
2
2

Metode de
predare
Expunere,
problematizare,
conversaţie
euristică, studiu de
caz

Observaţii

1. Seminar organizatoric
2. Aristotel, Poetica
3. Poetici clasice: Horatius, Ars poetica;
Boileau, Arta poetică
4. Poetici moderne: Hugo, prefaţă la
2
Cromwell; Poe, Principiul poetic
5. Analiza stilistică a unui text liric
2
6. Analiza naratologică a unui text epic
2
7. Dezbaterea categoriilor estetice ale tragicului 2
şi comicului într-o farsă tragică (de pildă, în
Rinocerii de Eugen Ionescu)
Bibliografie
Aristotel, Poetica, ediţia a III-a, Bucureşti, Editura IRI, 1998
Arte poetice. Antichitatea, Bucureşti, Editura Univers, 1970
Arte poetice. Romantismul, Bucureşti, Editura Univers, 1982
Boileau, Arta poetică, Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1957
Morar, Ovidiu, Curs de teoria literaturii, Editura Universităţii Suceava, 2003
Parfene, Constantin, Teorie şi analiză literară. Ghid practic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1993
Poe, Edgar Allan, Principiul poetic, Bucureşti, Editura Litera, 2003
Bibliografie minimală
Aristotel, Poetica, ediţia a III-a, Bucureşti, Editura IRI, 1998
Arte poetice. Antichitatea, Bucureşti, Editura Univers, 1970
Arte poetice. Romantismul, Bucureşti, Editura Univers, 1982
Boileau, Arta poetică, Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1957
Poe, Edgar Allan, Principiul poetic, Bucureşti, Editura Litera, 2003



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din
străinătate.
10. Evaluare

Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a operelor
discutate, precum şi a bibliografiei

Metode de evaluare
Examen scris pe baza
tematicii cursurilor şi

Pondere din nota
finală
50%

Programa analitică / Fişa disciplinei

obligatorii.
Prezenţa la seminarii este obligatorie în
proporţie de 50%
Seminar
(3 seminarii)
interpretări creative, pe marginea
bibliografiei obligatorii
Standard minim de performanţă
 însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;
 cunoaşterea problemelor de bază din domeniu
Data completării
28.09.2016

seminariilor
Referat pe o temă precizată

Semnătura titularului de curs

50%

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul facultăţii
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

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ (MORFOLOGIA)
Cod disciplină
DS0211
Titularul activităţilor de curs

prof. univ. dr. Niculina IACOB

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu
Regimul disciplinei

lector. univ. dr. Monica TIMOFTE
I
Semestrul
2
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 pe semestru al activităţilor didactice)
Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
Totalul de ore din planul de învăţământ
42 Curs 28 Seminar

1
14

Laborator
Laborator

DS
DO

Proiect
Proiect

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numărul de credite

56
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Discipline studiate anterior: Introducere în lingvistică; Limba română contemporană (Fonetică,
fonologie; Lexicologie)
Competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 sală de curs dotată cu tablă
Desfăşurare
Seminar
 sală de curs dotată cu tablă
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
- stăpânirea terminologiei de specialitate;
Competenţe
- definirea conceptelor de bază ale morfologiei;
profesionale
- analiza corectă a faptelor de limbă;
- aplicarea conştientă a normei.
Competenţe
- realizarea de conexiuni între informaţiile dobândite la diferite discipline;
6.

22/112

ore
20
10
24
2
2
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transversale
- utilizarea cunoştinţelor de bază dobândite la această disciplină pentru
a păstra nealterată limba română.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
Cursul îşi propune să-i motiveze pe studenţi pentru:
general al
 - însuşirea şi valorificarea conceptelor de baza din domeniul Limbii române contemporane
disciplinei
(morfologia);
 - formarea de capacităţi necesare pentru a înţelge şi prezenta coerent sistemul morfologic al
limbii române contemporane;
 - formarea de capacităţi care să le permită să înţeleagă şi să explice unitatea fenomenului
gramatical, insistând asupra necesităţilor de ordin didactic, în primul rând, de a diviza
gramatica în morfologie şi sintaxă.
Obiective
Studentul va fi în măsură:
specifice
 să definească şi să întrebuinţeze corect termenii cu care operează;
 să definească noţiunea de morfem;
 să precizeze clasele de morfeme;
 să realizeze analiza morfologică a cuvântului;
 să-şi formeze deprinderi de analiză a părţilor de vorbire, necesare rezolvării subiectelor cu care
se va confrunta în ipostaza de candidat la concursul de titularizare în învăţământ şi apoi în
activitatea la catedră;
 să aplice norma în mod conştient şi nu doar ca simplu automatism;
 să analizeze fenomenul gramatical şi să înţeleagă cauzele dificultăţilor de interpretare a
faptelor de limbă, dar şi cauzele dificultăţilor care generează greşeli de construcţie în diferite
contexte;
 să explice, din perspectiva gramaticii strict didactice (formarea lui ca formator), toate aspectele
ce ţin de fenomenul gramatical;
 să realizeze recenzii ale unor cărţi nou apărute în domeniu;
 să analizeze conţinuturile programelor şcolare şi ale manualeor şcolare alternative în uz;
 să rezolve sarcini didactice similare celor cu care se va confrunta în activitatea la catedra.
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Definirea noţiunii de morfem. Clasificarea
2
expunerea; conversaţia;
- modul de organizare a
morfemelor. Analiza morfologică a cuvântului
demonstraţia didactică;
activităţii de predare: frontal;
problematizarea;
- resurse materiale
2. Categorii gramaticale
2
învăţarea prin
folosite în activitatea
3. Clase lexico-gramaticale. Criteriile împărţirii
2
descoperire
de predare: suport de
cuvintelor în clase
curs; bibliografie.
4. Substantivul. Definire. Clasificare
2
5. Substantivul. Categorii gramaticale: gen, număr
2
6. Substantivul. Categorii gramaticale: caz, determinare 2
7. Articolul
2
8. Adjectivul. Definire. Clasificare
2
9. Adjectivul. Categorii gramaticale: gen, număr, caz
2
10. Adjectivul. Categorii gramaticale: comparaţia
2
11. Pronumele. Definire. Clasificare. Morfologia şi 2
sintaxa pronumelui personal propriu-zis
12. Morfologia şi sintaxa adjectivului pronominal de 2
întărire; Morfologia şi sintaxa pronumelui şi
adjectivului pronominal posesiv
13. Numeralul cardinal şi numeralul ordinal
2
14. Alte numerale
2
Bibliografie
1. Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, 1986.
2. Coteanu, Ion, Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, 1982 (şi după 1990, f.a.).
3. Coteanu, Ion (coord.), Limba română contemporană, Vol. I, Bucureşti, 1974.
4. Diaconescu, Paula, Structură şi evoluţie în morfologia substantivului românesc, Bucureşti, 1970.
5. Dimitriu, Corneliu, Gramatica limbii române explicată. Morfologia, Iaşi, 1979.
6. Dimitriu, Corneliu, Tratat de gramatică a limbii române. Morfologia, Iaşi, 1999.
7. Constantinescu Dobridor, Gh., Morfologia limbii române, Bucureşti, 1979.
8. Gramatica limbii române, vol. I-II, Bucureşti, 1963.
9. Gramatica limbii române, vol. I, Cuvântul; vol. II, Enunţul, EA, Bucureşti, 2005.
10. Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, 2010.
11. Guţu-Romalo, V., Morfologia structurală a limbii române, Bucureşti, 1968.
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12. Iordan, I., Robu, Vl., Limba română contemporană, Bucureşti, 1978.
13. Iordan, I., Guţu-Romalo, V., Niculescu, Al., Structura morfologică a limbii române contemporane, Bucureşti,
1967.
14. Irimia, D., Gramatica limbii române, Iaşi, 1997.
15. Martinet, A., Elemente de lingvistică generală, Bucureşti, 1970.
16. Moldoveanu, Gh., Iacob, N., Principii de scriere românească, Iaşi, 2006.
Bibliografie minimală
1. Constantinescu Dobridor, Gh., Morfologia limbii române, Bucureşti, 1979
2. Gramatica limbii române (G.A.), vol. I, Bucureşti, 1963.
3. Gramatica limbii române, vol. I, Cuvântul; vol. II, Enunţul, EA, Bucureşti, 2005.
4. Iacob, N., Morfologia limbii române, partea I, Suceava, 2002; partea a II-a, Suceava, 2006.
5. Irimia, D., Gramatica limbii române, Iaşi, 1997.
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Structura morfologică a cuvântului. Exerciţii
2
conversaţia; demonstraţia - moduri de organizare a
didactică;
activităţilor de seminar:
Substantivul. Exerciţii
2
problematizarea;
frontal, individual, pe grupe;
Articolul şi adjectivul. Exerciţii
2
învăţarea prin
- resurse materiale folosite în
Pronumele de politeţe. Pronumele reflexiv.
2
descoperire;
metoda
activităţile de seminar: texteExerciţii
exerciţiului
suport pentru analiză; fişe de
Pronumele şi adjectivul pronominal relativ;.
2
lucru.
Pronumele şi adjectivul pronominal
interogativ. Exerciţii
Pronumele şi adjectivul pronominal nehotărât. 2
Pronumele şi adjectivul pronominal negativ.
Exerciţii
Numeralul. Exerciţii
2
Bibliografie
1. Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, 1986.
2. Dimitriu, Corneliu, Gramatica limbii române explicată. Morfologia, Iaşi, 1979.
3. Constantinescu Dobridor, Gh., Morfologia limbii române, Bucureşti, 1979.
4. Gramatica limbii române, vol. I-II, Bucureşti, 1963.
5. Gramatica limbii române, vol. I, Cuvântul; vol. II, Enunţul, EA, Bucureşti, 2005.
6. Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, 2010.
7. Iordan, I., Robu, Vl., Limba română contemporană, Bucureşti, 1978.
8. Irimia, D., Gramatica limbii române, Iaşi, 1997.
9. Moldoveanu, Gh., Iacob, N., Principii de scriere românească, Iaşi, 2006.
Bibliografie minimală
1. Constantinescu Dobridor, Gh., Morfologia limbii române, Bucureşti, 1979.
2. Gramatica limbii române (G.A.), vol. I, Bucureşti, 1963.
3. Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, 2010.
4. Iacob, N., Morfologia limbii române, partea I, Suceava, 2002; partea a II-a, Suceava, 2006.
5. Irimia, D., Gramatica limbii române, Iaşi, 1997.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din ţară.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Cunoaşterea şi interpretarea adecvată a
Examen oral pe baza
conceptelor de bază
tematicii cursurilor
Capacitatea de interpretare şi de analiză a
Activitatea desfășurată la
Seminar
faptelor de limbă
orele de seminar + lucrare
Participare activă la seminare
scrisă
Standard minim de performanţă
Standarde minime pentru nota 5:
- însuşirea principalelor noţiuni, idei şi teorii din domeniul Morfologiei;
- cunoaşterea problemelor de bază din acest domeniu;
- deprinderea de a analiza orice parte de vorbire, ţinând seama de caracteristicile clasei;
- parcurgerea unei bibliografii minime (două cărţi din cele indicate).
Standarde minime pentru nota 10:
- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate;
Curs

Pondere din nota
finală
50%
50%
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- exemple analizate, comentate;
- mod personal de abordare şi interpretare;
- parcurgerea a patru cărţi din bibliografie.
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Data avizării în departament
30.09.2016

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura titularului de aplicaţie

Semnătura directorului de departament

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare

FIŞA DISCIPLINEI

Suceava

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
ISTORIA LITERATURII ROMÂNE (Perioada marilor clasici)
Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. DANIELA PETROŞEL

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Conf. univ. dr. DANIELA PETROŞEL
Semestrul
2
Tipul de evaluare
Examen
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
15
14
12
14
3

55
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sala de curs dotată cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sala de seminar dotată cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Definirea conceptelor de romantism, specii ale genului liric etc, identificarea şi exemplificarea lor;
 Explicarea şi interpretarea formelor de evoluţie ale lirismului eminescian şi a temelor esenţiale ale
Competenţe
literaturii române din această perioadă;
profesionale  Explicarea formelor de evoluţie a literaturii române (epoci, curente, genuri etc.) şi interpretarea
fenomenului literar în contextul istoric şi cultural al secolului al XIX-lea;
 Interpretarea şi evaluare critică a fenomenelor literare şi critice româneşti;
6.
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 Abordarea din perspective diferite a unui text literar;
 Formularea unui punct de vedere profesional şi personal asupra fenomenelor literare studiate, cu
respectarea bibliografiei critice existente.
Competenţe  Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica profesională;
transversale  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
 Însuşirea informaţiilor de bază din domeniul istoriei literaturii române
Obiective specifice
 Formarea deprinderilor necesare interpretării operei literare
8.

Conţinuturi

Curs







Curs organizatoric
Junimea. Definire. Istoricul societăţii. Spiritul junimist
Titu Maiorescu. Repere biografice. Formaţia spirituală
Teoria maioresciană asupra culturii
Elemente ale esteticii maioresciene. Concepţia despre poezie
Autonomia esteticului. Moralitatea operei de artă.
Impersonalitatea artistului
 Sistemul critic gherist. Modernitatea şi limitele gândirii
critice gheriste
 M. Eminescu. Etapele viziunii artistice I
 M. Eminescu. Etapele viziunii artistice II
 Raportul antume / postume
 M. Eminescu. Lirismul vizionar, reflexiv, confesiv şi
tematica operei
 M. Eminescu. Constante ale prozei romantice
 Ion Creangă. Personalitatea creatoare
 Ion Creangă. Opera literară
Bibliografie

Nr.
ore
2
2
2
2
2
2

Metode de predare

Observaţii

Prelegere, problematizare,
conversaţie euristică,
analiză de text

2
2
2
2
2
2
2
2

OPERA
 Titu Maiorescu, Critice, I, II, Prefaţă de Paul Georgescu, Text stabilit, tabel cronologic, indice şi bibliografie de
Domnica Filimon-Stoicescu, EPL, Bucureşti, 1967
 Constantin Dobrogeanu-Gherea, Studii critice, Ediţie îngrijită de George Ivaşcu, EPL, 1967
 Mihai Eminescu, Poezii, I. II, III, Ediţie critică de D. Murăraşu, Editura Minerva, Bucureşti, 1982
 Mihai Eminescu, Poezii. Proză literară, I, II, Ediţie de Petru Creţia, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Cartea
Românească, Bucureşti, 1984
 Mihai Eminescu, Proza literară, Ediţie îngrijită de Eugen Simion şi Flora Şuteu, cu un studiu introductiv de Eugen
Simion, EPL, 1964
 Ion Creangă, Opere, I-II, Ediţie îngrijită, note, glosar şi bibliografie de Iorgu Iordan şi Elisabeta Brâncuş, studiu
introductiv de Iorgu Iordan, Minerva, 1970
STUDII CRITICE
 *** Romantismul european în reflecţii contemporane (CD), proiect finanţat printr-un Graqnt oferit de Norvegia, Islanda,
Licchtenstein şi Guvenul României, proiect desfăşurat în cadrul Programului Pa13RO13 „Promovarea în cultură şi artă în
cadrul patrimoniului cultural european”, finanţat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.Anghelescu, Mircea,
Preromantismul românesc, Bucureşti, 1971
 Petru Creţia, Testamentul unui eminescolog, Humanitas, 1998
 G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, I-V, 1935-1936, Editura Minerva, 1970
 Rosa del Conte, Eminescu sau despre Absolut, Dacia, 1990
 Pompiliu Crăciunescu, Eminescu, Paradisul infernal şi transcosmologia, Junimea, 2000
 G. Gană, Melancolia eminesciană, Albatros, 2000
 Mircea A. Diaconu, Ion Creangă. Nonconformism şi gratuitate, Dacia, 2001
 Ioan Holban, Ion Creangă. Spaţiul memoriei, Junimea, 1984
 N. Manolescu, Contradicţia lui Maiorescu, 1970
 George Munteanu, Istoria literaturii române. Epoca marilor clasici, EDP, 1980
 Ion Negoiţescu, Poezia lui Eminescu, EPL, 1968
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 Ioana Em. Petrescu, Eminescu, poet tragic, Junimea, 1994 (s-a publicat şi sub titlul Eminescu. Modele cosmologice
şi viziune poetică, 1978)
 Cornel Regman, Ion Creangă. O biografie a operei, Editura Demiurg, 1995
 Eugen Simion, Proza lui Eminescu, EPL, 1964
 Virgil Vintilescu, Polemica Gherea-Maiorescu, Facla, 1978
Bibliografie minimală
 G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, I-V, Editura Minerva, 1970
 George Munteanu, Istoria literaturii române. Epoca marilor clasici, EDP, 1980
 Ioana Em. Petrescu, Eminescu, poet tragic, Junimea, 1994 (s-a publicat şi sub titlul Eminescu. Modele cosmologice
şi viziune poetică, 1978)
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
 Modernitatea concepţiei maioresciene despre poezie
 M. Eminescu. Lirismul eminescian în viziunea lui Vladimir
Streinu
 M. Eminescu. Lirism vizionar şi reflexiv în Memento Mori
 M. Eminescu. Variantele poemului Mureşanu şi geneza
operei eminesciene
 M. Eminescu. Interpretări ale Luceafărului
 M. Eminescu. Proza din perspectivă mitocritică
 Ion Creangă. Moş Nechifor Coţcariul

Nr.
ore
2
2

Metode de predare

Observaţii

Conversaţia euristică,
problematizarea, analiza
textuală

2
2
2
2
2

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu cele din programele de studiu din alte universităţi din ţară
şi contribuie la dezvoltarea competenţelor asociate acestui program de studiu.

9.


10. Evaluare
Tip activitate

Metode de
evaluare

Criterii de evaluare

- parcurgerea integrală a bibliografiei;
- cunoştinţe certe şi profund argumentate;
Curs
- abilităţi de argumentare a unei ipoteze de lucru;
- mod personal matur de abordare şi interpretare;
- capacitatea de sinteză şi de analiză;
- abilităţi de argumentare a unei ipoteze de lucru;
Seminar
- mod personal matur de abordare şi interpretare;
Standard minim de performanţă
- însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;
- cunoaşterea problemelor de bază din domeniu.
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Pondere din nota
finală

Examen scris
Examen oral

50%

Referat

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

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
ISTORIA LIMBII ROMÂNE ŞI DIALECTOLOGIE
Titularul activităţilor de curs

LECTOR UNIV.DR. MONICA BILAUCA

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu 1
Regimul disciplinei

LECTOR UNIV.DR. MONICA BILAUCA
Semestrul
2
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 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

DC
DO

Proiect
Proiect

ore
20
10
20
4
10
8

54
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Limba română contemporană (fonetică, morfologie, lexic)
Competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 sală de curs dotată cu tablă
Desfăşurare
Seminar
 sală de curs dotată cu tablă
aplicaţii
Laborator

Proiect

Competenţe specifice acumulate
a) să definească şi să-şi însuşească principalele noţiuni de gramatică istorică şi de lexicologie
istorică;
Competenţe
b) să identifice esenţa latinească a limbii române, modul cum s-a transmis şi cum s-a
profesionale
reorganizat, în timp, structura latină.
c) să identifice, să explice şi să interpreteze fapte de limbă care să susţină continuitatea

6.
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populaţiei romanizate în spaţiul carpato-dunărean;
d) să recunoască, în limba vorbită, atributele fundamentale ale limbii române: latinitatea şi
unitatea.
Competenţe
a) realizarea de conexiuni între informaţiile dobândite la diferite discipline;
transversale
b) utilizarea cunoştinţelor de bază dobândite la această disciplină și
manifestarea unei atitudini pozitive faţă de valorile culturii naţionale;
c) căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare;
conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
a) înfăţişarea unei imagini unitare asupra evoluţiei limbiii române în stadii diferite
de evoluţie;
b) constatarea, cercetarea, explicarea schimbărilor din limbă şi a cauzelor acestor
schimbări;
c) evidenţierea latinităţii limbii române, a continuităţii elementului daco-roman în
Dacia, locul specific al limbii române printre celelalte limbi romanice.
Obiective specifice
a) să descrie diferite etape de evoluţie a limbii române prin raportare la limba
latină;
b) să realizeze evoluţii fonetice ale unor cuvinte din latină până în română, pornind
de la cunoştinţele dobândite la cursul de fonetică.
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
CURSURI:
conversaţia, învăţarea resurse materiale
1. GENEZA LIMBII ŞI A POPORULUI ROMẦN
2
prin
descoperire, utilizate: fişe cu
2. LOCUL DE FORMARE A LIMBII ŞI A 2
problematizarea.,
extrase din tratatele
POPORULUI ROMÂN
activitatea frontală, de specialitate,
3. EPOCA DE FORMARE A LIMBII ROMÂNE
2
expunerea;
scheme cu aspectele
4. EPOCA LATINĂ. SISTEMUL FONETIC ŞI 2
structurale ale
MORFOSINTACTIC AL LIMBII LATINE
conversaţia, învăţarea cursului;
5. SCHIMBĂRI PETRECUTE ÎN PERIOADA DE 2
prin
descoperire,
FORMARE A LIMBII ROMANE
problematizarea.,
6. ROMÂNA COMUNĂ. CONCEPT. PERIODIZARE 2
activitatea frontală,
7. SISTEMUL FONETIC ŞI MORFOSINTACTIC AL 2
expunerea;
ROMÂNEI COMUNE
8. LEXIC. INFLUENŢE
2
conversaţia, învăţarea
9-10. REPARTITIA DIALECTALA A LIMBII 4
prin
descoperire,
ROMANE: FORMAREA DIALECTELOR NORD SI
problematizarea.,
SUD-DUNARENE
activitatea frontală,
11-12. REPARTITIA DIALECTALA A DACOROMANEI; 4
expunerea;
ASPECTE DEFINITORII ALE SUBDIALECTELOR
DACOROMANESTI;
PARTICULARITATI
conversaţia, învăţarea
FONETICE, MORFO-SINTACTICE SI LEXICALE
prin
descoperire,
13.-14. ASPECTELE DEFINITORII ALE DIALECTELOR 4
problematizarea.,
ROMANESTI SUDDUNARENE (AROMAN,
activitatea frontală,
ISTROROMAN, MEGLENOROMAN);
expunerea;
PARTICUALRITATI FONETICE, MORFOLOGICE,
SINTACTICE SI LEXICALE
Bibliografie:
V. Arvinte, Român, Românesc, România. Studiu filologic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983
Grigore Brâncuş, Introducere în istoria limbii române, I, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti,
2001
Idem, Structura şi evoluţia limbii române (de la origini până la 1860), Bucureşti, 1981
Ovid Densusianu, Histoire de la langue roumaine, Paris, 1901
Ion Fischer, Latina dunăreană. Introducere în istoria limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1965
Constantin Florin, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, 1997
Constantin Frâncu, Geneza limbii şi a poporului roman, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 1997
Alexandru Graur, Istoria limbii române, Bucureşti, 1965
Haralambie Mihăescu, Influenţa grecească asupra limbii române, Bucureşti, 1966
Ancuța Negrea, Noțiuni de dialectologie, București, Editura Bibliotheca, 2007
Al. Niculescu, Individualitatea limbii române între limbile romanice, I-II, Bucureşti, 1965-1978
Vasile Pârvan, Începuturile vieţii romane la gurile Dunării, Bucureşti, 1974
Alexandru Philippide, Originea românilor, vol. I (1923), vol. II (1928), Iaşi, Viaţa Românească, 1923/1928
Idem, Istoria limbii române (ediție critică îngrijită de Carmen-Gabriela Pamfil și Luminița Botoșineanu), Iași, Editura Polirom,
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2011
D. Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966
Sextil Puşcariu, Limba română, vol. I, Privire generală, Bucureşti, 1940
Alexandru Rosetti, Istoria limbii române, vol. I, Bucureşti, 1940
I.I. Russu, Etnogeneza românilor. Fondul autohton traco-dacic şi componenta latino-romanică, Bucureşti, Editura Academiei,
1981
Sorin Stati, Limba latină în inscripţiile din Dacia şi Scytia Minor, Bucureşti, Editura Academiei, 1961
Aida Todi, Istoria limbii române. Note de curs, Cartea universitară, Bucureşti, 2005
Ariton Vraciu, Limba daco-getilor, Timişoara, 1981
Bibliografie minimală:
Ion Coteanu, Istoria limbii române, Bucureşti, 1969
Iorgu Iordan, Istoria limbii române (pe înţelesul tuturor), Bucureşti, 1983
Istoria limbii române, vol. 1 (1965), vol. 2 (1969), editată de Academia Română, Bucureşti
Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române, Iaşi, Editura Junimea, 1980
Ancuța Negrea, Noțiuni de dialectologie, București, Editura Bibliotheca, 2007
Alexandru Philippide, Istoria limbii române (ediție critică îngrijită de Carmen-Gabriela Pamfil și Luminița Botoșineanu), Iași,
Editura Polirom, 2011
Alexandru Rosetti, Istoria limbii române. I. De la origini până la începutul secolului al XVII-lea, Bucureşti, 1986
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
1. FORMAREA LIMBII ROMÂNE. PATRIA
PRIMITIVĂ A ROMÂNILOR
2. LATINITATEA
LIMBII
ROMÂNE.
VARIANTELE LIMBII LATINE. ETAPE DE
EVOLUŢIE
3. VOCALISMUL DE LA LATINĂ LA ROMÂNĂ
4. CONSONANTISMUL DE LA LATINĂ LA
ROMÂNĂ
5. EVOLUŢIA NUMELUI ŞI A PRONUMELUI
6. EVOLUŢIA VERBULUI
7. SUBSTRATUL LIMBII ROMÂNE. INFLUENŢA
SUBSTRATULUI

Nr. ore
2

2

2

Metode de predare
conversaţia, învăţarea
prin
descoperire,
problematizarea,
metoda exerciţiului;
activitatea frontală,
expunerea;

Observaţii
resurse materiale
utilizate: fişe cu
extrase din tratatele
de specialitate şi din
bibliografia critică;
scheme cu aspectele
structurale ale
cursului;

2
2
2
2

Bibliografie
V. Arvinte, Român, Românesc, România. Studiu filologic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983
Grigore Brâncuş, Introducere în istoria limbii române, I, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine, Bucureşti,
2001
Idem, Structura şi evoluţia limbii române (de la origini până la 1860), Bucureşti, 1981
Ovid Densusianu, Histoire de la langue roumaine, Paris, 1901
Ion Fischer, Latina dunăreană. Introducere în istoria limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1965
Constantin Florin, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, 1997
Constantin Frâncu, Geneza limbii şi a poporului roman, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 1997
Alexandru Graur, Istoria limbii române, Bucureşti, 1965
Haralambie Mihăescu, Influenţa grecească asupra limbii române, Bucureşti, 1966
Ancuța Negrea, Noțiuni de dialectologie, București, Editura Bibliotheca, 2007
Al. Niculescu, Individualitatea limbii române între limbile romanice, I-II, Bucureşti, 1965-1978
Vasile Pârvan, Începuturile vieţii romane la gurile Dunării, Bucureşti, 1974
Alexandru Philippide, Originea românilor, vol. I (1923), vol. II (1928), Iaşi, Viaţa Românească, 1923/1928
Idem, Istoria limbii române (ediție critică îngrijită de Carmen-Gabriela Pamfil și Luminița Botoșineanu), Iași, Editura Polirom,
2011
D. Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii, Bucureşti, 1966
Sextil Puşcariu, Limba română, vol. I, Privire generală, Bucureşti, 1940
Alexandru Rosetti, Istoria limbii române, vol. I, Bucureşti, 1940
I.I. Russu, Etnogeneza românilor. Fondul autohton traco-dacic şi componenta latino-romanică, Bucureşti, Editura Academiei,
1981
Sorin Stati, Limba latină în inscripţiile din Dacia şi Scytia Minor, Bucureşti, Editura Academiei, 1961
Aida Todi, Istoria limbii române. Note de curs, Cartea universitară, Bucureşti, 2005
Ariton Vraciu, Limba daco-getilor, Timişoara, 1981
Bibliografie minimală
Ion Coteanu, Istoria limbii române, Bucureşti, 1969
Iorgu Iordan, Istoria limbii române (pe înţelesul tuturor), Bucureşti, 1983
Istoria limbii române, vol. 1 (1965), vol. 2 (1969), editată de Academia Română, Bucureşti
Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române, Iaşi, Editura Junimea, 1980
Ancuța Negrea, Noțiuni de dialectologie, București, Editura Bibliotheca, 2007
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Alexandru Philippide, Istoria limbii române (ediție critică îngrijită de Carmen-Gabriela Pamfil și Luminița Botoșineanu), Iași,
Editura Polirom, 2011
Alexandru Rosetti, Istoria limbii române. I. De la origini până la începutul secolului al XVII-lea, Bucureşti, 1986
9.
8.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară.

10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Seminar

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a unor concepte
studiate anterior, precum şi a bibliografiei
obligatorii.
Activitatea pe parcurs, parcurgerea bibliografiei
obligatorii
Capacitatea de interpretare şi de analiză a
faptelor de limbă
Participare activă la seminarii

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Colocviu pe baza tematicii
cursurilor

50%

Examinare orală

50%

Standard minim de performanţă
 însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii privitoare la sistemul morfosintactic şi lexical al limbii române;
 cunoaşterea problemelor de bază din domeniu, a terminologiei de specialitate.
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 facultăţii
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/calificarea

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării
Limba și Literatura Română și Științele Comunicării
Limbă şi literatură

Licenţă
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă
(franceză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă
(franceză, engleză) – Limba şi literatura română

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
LITERATURĂ COMPARATĂ. IMAGINAŢIA ETICĂ DE LA HOMER ÎN
(POST)MODERNITATE
Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. Mariana BOCA
Titularul activităţilor de seminar
Conf. univ. dr. Mariana BOCA
Anul de
2
Semestrul
1
Tipul de evaluare
Examen
studiu
Regimul
Categoria formativă a disciplinei
DF
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)
3. 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
56 Curs 28 Seminar
planul 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

42
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Teoria Literaturii
Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului

Desfăşurare
Seminar

aplicaţii
33/112

Proiect
Proiect

ore
10
17
13
2
2
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6. Competenţe specifice acumulate
 Cunoaşterea, înţelegerea studiului comparativ al literaturii
 Definirea metodei de analiză comparativă a cel putin două texte literare, în funcţie de
un reper clar precizat;
Competenţe
 Identificarea tipului de imaginaţie etică şi a modelului de cunoaştere promovat de un
profesionale
text literar supus interpretării, prin metoda analizei comparative
 Interpretarea fenomenelor şi elementelor definitorii din perspectiva cercetării
interdisciplinare şi transculturale;
Competenţe  definirea literaturii comparate ca metoda de analizăcomparativă a textelor literare;
transversale
definirea imaginaţiei etice;
 identificarea şi interpretarea imaginaţiei etice în textul literar, prin utilizarea
următoarelor instrumente: legatura eroului si a lumii lui cu Divinitatea, legatura eroului
şi a lumii lui cu alteritatea, legatura eroului si a lumii lui cu identitatea;
 Utilizarea limbajului analitic conceptualizant, bazat pe termeni precum: ficţiune,
poveste, erou, etică, discurs, limbaj, proiect asupra lumii, ipoteză, teză, mesaj unificator,
multiplicarea mesajului , premoderniate, modernitate etc.
 capacitatea de a pune în relaţie comparativă modele de cunoaştere diferite, propuse de
texte literare majore, prin identificarea diferenţelor şi similitudinilor.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al
însuşirea şi valorificarea interpretarii literare de tip comparat;
disciplinei
Obiective specifice
formarea de capacităţi necesare pentru analiza si interpretarea textului
literar;
intelegerea imaginatiei etice exprimate in textul literar, ca nucleu al oricărui
model de cunoastere, in practica discursiva a limbajelor literaturii.
8. Conţinuturi
Curs

Nr. ore

 Ce este literatura comparata? Introducere in gandirea
comparativa si analiza comparata aplicata literaturii.
Comparatismul/literatura comparata – metoda de cunoastere.
Imaginatie etică şi cunoastere . Omul şi axele (auto)cunoasterii:
legătura cu Divinitatea, legătura cu alteritatea, legătura cu
identitatea. Reflectarea imaginaţiei eitce in textul literar. Etica,
cunoastere si literatură
 Omul homeric: Odiseea de Homer. Imaginaţia etică a lui Ulise
si a lumii sale. Legatura eroului si a lumii lui cu Divinitatea,
legatura eroului şi a lumii lui cu alteritatea, legatura eroului si a
lumii lui cu identitatea.
 Omul grec: Oedip rege de Sofocle. Imaginatia etica a lui Oedip
si a lumii lui. Legatura eroului si a lumii lui cu Divinitatea,
legatura eroului şi a lumii lui cu alteritatea, legatura eroului si a
lumii lui cu identitatea Etica vechilor greci si etica iudaica: de
la Homer, Sofocle si Socrate, la regele David si Solomon
 Omul crestin: Imaginatia etică în Divina Comedie de Dante.
Legatura lui Dante si a lumii lui cu Dumnezeu, legatura eroului
şi a lumii lui cu celălalt, legatura eroului si a lumii lui cu sine
însuşi. Etica specifică modelului de cunoastere crestin.
 Etica crestina a lui Dante, etica lui Odiseu si etica regelui
Oedip.
 Omul renascentist sau primul om modern: Legatura eroului si a
lumii lui cu Divinitatea, legatura eroului şi a lumii lui cu
alteritatea, legatura eroului si a lumii lui cu identitatea .
Imaginaţia etică în viziunea lui William Shakespeare - Hamlet

2

4

2

4

2
4

Metode de
predare
Prelegere,
problematizare,
conversaţie
euristică,
analiză de text,
studiul de caz.

Observaţii
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 Imaginatia etică de la Homer la Shakespeare. Analiza
comparativa. Etica lui Ulise si a lui Oedip, fată in fata cu etica
lui Dante si a lui Hamlet.
 Omul modern al secolului XIX: Legatura eroului si a lumii lui
cu Divinitatea, legatura eroului şi a lumii lui cu alteritatea,
legatura eroului si a lumii lui cu identitatea. Imaginatia etică în
Crima si pedeapsa de Feodor Mihailovici Dostoievski
 Omul (post)modern al secolului XX: Imaginatia etică în
Desertul tătarilor, de Dino Buzzati şi în Pan, de Knut Hamsun.
Legatura eroului si a lumii lui cu Divinitatea, legatura eroului şi
a lumii lui cu alteritatea, legatura eroului si a lumii lui cu
identitate.
 Etica si cunoastere, de la Homer in postmodernitate.
Bibliografie

2

2

4

2

Erich Auerbach – Mimesis. Reprezentarea realităţii în literatura occidentală, Editura pentru Literaura Universală, Bucureşti,
1967
Georges Batailles – Literatura şi răul, Ed. Univers, Bucureşti, 2000;
Mariana Boca – Modernismul între literatură şi filosofie, Ed. Universităţii Suceava, 2002;
Mariana Boca – Mentalităţi Europene, Ed. Universităţii din Suceava, 2006
Harold Bloom – Canonul Occidental, ed. Art, Bucureşti, 2007;
Matei Călinescu – A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii, Ed. Polirom, Iaşi, 2003
David Damrosch, How to Read World Literature, John Wiley&Son, 2009
Junger Habermas – Cunoaştere şi Comunicare, ed. Politică, Bucureşti, 1983
Linda Hutcheon -„State of the Discipline” în Inquire. Journal of Comparative Literature, nr. 1,2/Iunie 2011
Linda Hutcheon, Mario J. Valdes, Rethinking Literary History: A Dialogue on Theory. Oxford University Press, Londra, 2002
David Macey- The Penguin Dictionary of Critical Theory, ed. Penguin, Londra, 2001;
Alexandru Muşina, Teoria şi practica literaturii, Ed. Muzeul literaturii române, Bucureşti, 2012
Toma Pavel – Gândirea Romanului, ed. Humanitas, Bucureşti, 2008;
Tudor Vianu – Opere, ed. Minerva Bucureşti, 1982
Jean-Pierre Vernant – Omul Grec, ed. Polirom, Iaşi, 2001

Bibliografie minimală
Harold Bloom – Canonul Occidental, ed. Art, Bucureşti, 2007;
Toma Pavel – Gândirea Romanului, ed. Humanitas, Bucureşti, 2008;

Mariana Boca – Modernismul între literatură şi filosofie, ed. Universităţii Suceava, 2002;
Jean Francois Lyotard – Condiţia Postmodernă, ed. Idea Design&Print, 2003;
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Introducere in conceptele operationale: literatura
comparata, analiza comparata; imaginatie etica, model
de cunoastere, etica. Dezbatere: Ce este literatura
comparată?
Analiza pe text: Homer- Odiseea. Imaginatia etica.
Oedip rege de Sofocle.
Analiza pe text: Dante Alighieri – Divina Comedie. .
Imaginatia etica
Analiza comparativa: Imaginatia etica a lumii lui
Homer si imaginatia lumii lui Dante. Etica lui Ulise, a
lui Oedip si etica lui Dante
Analiza pe text: William Shakespeare – Hamlet. .
Imaginatia etica.
Analiza comparativa: Imaginatia etica la Homer,
Sofocle, Dante si Shakespeare. Etica lui Ulise vs.
Etica lui Dante vs. Etica lui Hamlet
Evaluare intermediara
Analiza pe text: Feodor Mihailovici Dostoievski –
Crimă şi Pedeapsă. . Imaginatia etica
Analiza comparativa: Imaginatia etica la Dostoievsski,

Nr.
ore
2

4
4
2

2
2

2
2
2

Metode de predare
Interpretare interactiva,
problematizare, conversaţie
euristică, analiză de text

Observaţii
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fată de imaginatia etica la Homer, Dante si
Shakespeare. Etica lui Raskolnikov vs. Etica lui Ulise
vs. Etica lui Dante vs. Etica lui Hamlet
Analiza pe text si analiza comparativa: Desertul
tătarilor, de Dino Buzzati şi Pan, de Knut Hamsun.
Analiza comparativa: Imaginatia etică moderna si
premoderna în textele literare studiate.
Bibliografie

2
4

Erich Auerbach – Mimesis. Reprezentarea realităţii în literatura occidentală, Editura pentru Literaura Universală, Bucureşti,
1967
Georges Batailles – Literatura şi răul, Ed. Univers, Bucureşti, 2000;
Mariana Boca – Modernismul între literatură şi filosofie, ed. Universităţii Suceava, 2002;
Harold Bloom – Canonul Occidental, ed. Art, Bucureşti, 2007;
Matei Călinescu – A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii, Ed. Polirom, Iaşi, 2003
David Damrosch, How to Read World Literature, John Wiley&Son, 2009
Junger Habermas – Cunoaştere şi Comunicare, ed. Politică, Bucureşti, 1983
Linda Hutcheon -„State of the Discipline” în Inquire. Journal of Comparative Literature, nr. 1,2/Iunie 2011
Linda Hutcheon, Mario J. Valdes, Rethinking Literary History: A Dialogue on Theory. Oxford University Press, Londra, 2002
David Macey- The Penguin Dictionary of Critical Theory, ed. Penguin, Londra, 2001;
Alexandru Muşina, Teoria şi practica literaturii, Ed. Muzeul literaturii române, Bucureşti, 2012
Toma Pavel – Gândirea Romanului, ed. Humanitas, Bucureşti, 2008;
Tudor Vianu – Opere, ed. Minerva Bucureşti, 1982
Jean-Pierre Vernant – Omul Grec, ed. Polirom, Iaşi, 2001

Bibliografie minimală
Harold Bloom – Canonul Occidental, ed. Art, Bucureşti, 2007;
Toma Pavel – Gândirea Romanului, ed. Humanitas, Bucureşti, 2008;

Mariana Boca – Modernismul între literatură şi filosofie, ed. Universităţii Suceava, 2002;
Jean Francois Lyotard – Condiţia Postmodernă, ed. Idea Design&Print, 2003;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

-însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;
Examen oral
-mod personal de abordare şi interpretare;
Curs
-capacitatea de sinteză şi de analiză;
-capacitatea de a utiliza diferite metode
critice.
-cunoştinţe certe şi profund argumentate;
Lucrare scrisă
Seminar
-exemple analizate, comentate;
-mod personal de abordare şi interpretare.
Standard minim de performanţă
 însuşirea terminologiei de specialitate;
 lectura contextualizată a textelor din tematică;
 cunoaşterea problemelor de bază din domeniu.
Data completării
28.09.2016

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura titularului de curs

Pondere din nota
finală
60%

40%

Semnătura titularului de aplicaţie

Semnătura directorului de departament
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Data aprobării în Consiliul facultăţii
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

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ
Cod activitate
DS0302
Titularul activităţilor de curs

prof. univ. dr. Niculina IACOB

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu
Regimul disciplinei

lector. univ. dr. Monica TIMOFTE
II
Semestrul
1
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 pe semestru al activităţilor didactice)
Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
Totalul de ore din planul de învăţământ
42 Curs 28 Seminar

1
14

Laborator
Laborator

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect
ore
10
10
10
2
1

32
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Discipline studiate anterior: Introducere în lingvistică; Limba română contemporană (Fonetică,
fonologie; Lexicologie)
Competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 sală de curs dotată cu tablă
Desfăşurare
Seminar
 sală de curs dotată cu tablă
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
- stăpânirea terminologiei de specialitate;
Competenţe
- definirea conceptelor de bază ale morfologiei;
profesionale
- analiza corectă a faptelor de limbă;
- aplicarea conştientă a normei;
Competenţe
- realizarea de conexiuni între informaţiile dobândite la diferite discipline;
6.

38/112
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transversale
- utilizarea cunoştinţelor de bază dobândite la această disciplină pentru
a păstra nealterată limba română.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al Cursul îşi propune să-i motiveze pe studenţi pentru:
disciplinei
- însuşirea şi valorificarea conceptelor de baza din domeniul Limbii române contemporane
(morfologia);
- formarea de capacităţi necesare pentru a înţelge şi prezenta coerent sistemul morfologic al
limbii române contemporane;
- formarea de capacităţi care să le permită să înţeleagă şi să explice unitatea fenomenului
gramatical, insistând asupra necesităţilor de ordin didactic, în primul rând, de a diviza gramatica
în morfologie şi sintaxă.
Obiective specifice
Studentul va fi în măsură:
 să definească şi să întrebuinţeze corect termenii cu care operează;
 să definească noţiunea de morfem;
 să precizeze clasele de morfeme;
 să realizeze analiza morfologică a cuvântului;
 să-şi formeze deprinderi de analiză a părţilor de vorbire, necesare rezolvării subiectelor
cu care se va confrunta în ipostaza de candidat la concursul de titularizare în
învăţământ şi apoi în activitatea la catedră;
 să aplice norma în mod conştient şi nu doar ca simplu automatism;
 să analizeze fenomenul gramatical şi să înţeleagă cauzele dificultăţilor de interpretare a
faptelor de limbă, dar şi cauzele dificultăţilor care generează greşeli de construcţie în
diferite contexte;
 să explice, din perspectiva gramaticii strict didactice (formarea lui ca formator), toate
aspectele ce ţin de fenomenul gramatical;
 să realizeze recenzii ale unor cărţi nou apărute în domeniu;
 să analizeze conţinuturile programelor şcolare şi ale manualeor şcolare alternative în
uz;
 să rezolve sarcini didactice similare celor cu care se va confrunta în activitatea la
catedra.
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
4
expunerea;
conversaţia;
modul
de organizare a
 Verbul. Definire. Clasificare. Verbe predicative şi
demonstraţia
didactică;
activităţii
de
predare: frontal;
verbe nepredicative
problematizarea;
resurse
materiale
2
 Verbul. Clasificare. Verbe tranzitive şi verbe
învăţarea prin
folosite în activitatea
intranzitive
descoperire
de predare: suport de
4
 Verbul. Verbe personale şi verbe impersonale.
curs; bibliografie.
Structura morfematică a verbului
2
 Verbul. Categoria gramaticală a diatezei
2
 Verbul. Categoria gramaticală a modului. Modurile
personale
4
 Verbul. Categoria gramaticală a modului. Modurile
nepersonale
2
 Verbul. Categoria gramaticală a timpului
4
 Adverbul
2
 Prepoziţia şi conjuncţia
Bibliografie
17. Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, 1986.
18. Coteanu, Ion, Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, 1982 (şi după 1990, f.a.).
19. Coteanu, Ion (coord.), Limba română contemporană, Vol. I, Bucureşti, 1974.
20. Diaconescu, Paula, Structură şi evoluţie în morfologia substantivului românesc, Bucureşti, 1970.
21. Dimitriu, Corneliu, Gramatica limbii române explicată. Morfologia, Iaşi, 1979.
22. Dimitriu, Corneliu, Tratat de gramatică a limbii române. Morfologia, Iaşi, 1999.
23. Constantinescu Dobridor, Gh., Morfologia limbii române, Bucureşti, 1979.
24. Gramatica limbii române, vol. I-II, Bucureşti, 1963.
25. Gramatica limbii române, vol. I, Cuvântul; vol. II, Enunţul, EA, Bucureşti, 2005.
26. Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, 2010.
27. Guţu-Romalo, V., Morfologia structurală a limbii române, Bucureşti, 1968.
28. Iordan, I., Robu, Vl., Limba română contemporană, Bucureşti, 1978.
29. Iordan, I., Guţu-Romalo, V., Niculescu, Al., Structura morfologică a limbii române contemporane, Bucureşti,
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1967.
30. Irimia, D., Gramatica limbii române, Iaşi, 1997.
31. Martinet, A., Elemente de lingvistică generală, Bucureşti, 1970.
32. Moldoveanu, Gh., Iacob, N., Principii de scriere românească, Iaşi, 2006.
Bibliografie minimală
6. Constantinescu Dobridor, Gh., Morfologia limbii române, Bucureşti, 1979
7. Gramatica limbii române (G.A.), vol. I, Bucureşti, 1963.
8. Gramatica limbii române, vol. I, Cuvântul; vol. II, Enunţul, EA, Bucureşti, 2005.
9. Iacob, N., Morfologia limbii române, partea I, Suceava, 2002; partea a II-a, Suceava, 2006.
10. Irimia, D., Gramatica limbii române, Iaşi, 1997.
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
 Recapitularea noţiunilor din anul I
 Structura morfematică a verbului. Exerciţii
 Categoriile gramaticale ale verbului. Exerciţii
 Părţile de vorbire neflexibile. Adverbul şi
interjecţia. Exerciţii
 Părţile de vorbire neflexibile. Prepoziţia şi
conjuncţia. Exerciţii

Nr. ore
2
2
6
2

Metode de predare
conversaţia; demonstraţia
didactică; problematizarea;
învăţarea prin descoperire;
metoda exerciţiului

2

Observaţii
- moduri de
organizare a
activităţilor de
seminar: frontal,
individual, pe grupe;
- resurse materiale
folosite în activităţile
de seminar: textesuport pentru analiză;
fişe de lucru.

Bibliografie
1. Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, 1986.
2. Dimitriu, Corneliu, Gramatica limbii române explicată. Morfologia, Iaşi, 1979.
3. Constantinescu Dobridor, Gh., Morfologia limbii române, Bucureşti, 1979.
4. Gramatica limbii române, vol. I-II, Bucureşti, 1963.
5. Gramatica limbii române, vol. I, Cuvântul; vol. II, Enunţul, EA, Bucureşti, 2005.
6. Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, 2010.
7. Iordan, I., Robu, Vl., Limba română contemporană, Bucureşti, 1978.
8. Irimia, D., Gramatica limbii române, Iaşi, 1997.
9. Moldoveanu, Gh., Iacob, N., Principii de scriere românească, Iaşi, 2006.
Bibliografie minimală
1. Constantinescu Dobridor, Gh., Morfologia limbii române, Bucureşti, 1979.
2. Gramatica limbii române (G.A.), vol. I, Bucureşti, 1963.
3. Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, 2010.
4. Iacob, N., Morfologia limbii române, partea I, Suceava, 2002; partea a II-a, Suceava, 2006.
5. Irimia, D., Gramatica limbii române, Iaşi, 1997.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din ţară.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Cunoaşterea şi interpretarea adecvată a
Examen oral pe baza
conceptelor de bază
tematicii cursurilor
Capacitatea de interpretare şi de analiză a
Activitatea desfășurată la
Seminar
faptelor de limbă
orele de seminar
Participare activă la activitățile de seminar
Standard minim de performanţă
Standarde minime pentru nota 5:
- însuşirea principalelor noţiuni, idei şi teorii din domeniul Morfologiei;
- cunoaşterea problemelor de bază din acest domeniu;
- deprinderea de a analiza orice parte de vorbire, ţinând seama de caracteristicile clasei;
- parcurgerea unei bibliografii minime (două cărţi din cele indicate).
Standarde minime pentru nota 10:
- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate;
- exemple analizate, comentate;
- mod personal de abordare şi interpretare;
- parcurgerea a patru cărţi din bibliografie.
Curs

Pondere din nota
finală
50%
50%
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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
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

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
ISTORIA LITERATURII ROMÂNE
Titularul activităţilor de curs

Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Conf. univ. dr. Daniela Petroşel
Semestrul
1
Tipul de evaluare
Examen
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
15
20
15
5
3

58
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sala de curs dotată cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sala de seminar dotată cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Cunoaşterea aprofundată a tematicii și a particularităților de discurs literar specifice scriitorilor
I.L.Caragiale, Ioan Slavici, Alexandru Macedonski, G. Coşbuc, Octavian Goga, Calistrat Hogaş;
Competenţe
 Cunoaşterea particularităţilor de viziune artistică din opera scriitorilor invocaţi;
profesionale
 Cunoaşterea trăsăturilor definitorii ale curentelor literare (realism, naturalism, simbolism,
sămănătorism, poporanism) cuc are au tangențe scriitorii invocați;
 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei;
6.
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 Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor de istorie literară
Competenţe
 Utilizarea componentelor domeniului Limbă şi literatură în deplină concordanţă cu etica
transversale
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
 Însuşirea informaţiilor de baza din domeniul istoriei literaturii române;
 Cunoaşterea trăsăturilor definitorii ale curentelor literare caracteristice
momentului (realism, simbolism, sămănătorism, poporanism);
 Cunoaşterea aprofundată a tematicii scriitorilor I.L.Caragiale, Ioan Slavici,
Alexandru Macedonski, G. Coşbuc, Octavian Goga, Calistrat Hogaş;
 Identificarea particularităţilor de viziune artistică și de discurs artistic din opera
scriitorilor invocaţi.
Obiective specifice

 Formarea de capacităţi necesare pentru interpretarea operei literare;
 Dezvoltarea capacităţii de a analiză şi de sinteză. dezvoltarea capacităţii de
înţelegere şi interpretare a operelor literare prin raportare la conştiinţa artistică a
autoului, la contextul estetic şi ideologic în care opera se construieşte, la
contextul operei înseşi privite în ansamblul ei;
 Formarea competenţelor de evaluare a operei prin raportare la exegeza critică
existentă şi reinterpretarea ei din perspectivă modernă;
 Dezvoltarea capacităţii de a avea discernământ critic în preluarea şi asumarea
opiniilor criticilor literari.

8. Conţinuturi
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Curs
1. Curs organizatoric
2
Prelegere, problematizare,
conversaţie euristică, analiză de
2. I.L.Caragiale. Biografia autorului şi a operei.
2
text
Modernitatea scrisului caragialean
3. I.L.Caragiale. Poetica implicită. Câteva păreri
2
4. I.L.Caragiale. Poetica explicită. Autor, cititor, text
2
în Două loturi, Abu Hassan, Temă și variațiuni,
Inspecțiune ș.a.
5. I.L.Caragiale. Hermeneutica textului epic. Tipuri
2
de texte. Universul tematic. Proza naturalistă.
Proza fantastică.
6. I.L.Caragiale. Hermeneutica textului dramatic
4
(comediile; drama). Elemente realiste, moderne, de
teatru absurd
7. Ioan Slavici. Excurs în exegeza modernă a operei
2
(Mircea Zaciu, Ioan Petru Culianu, Vasile
Popovici)
8. Ioan Slavici. Modernitatea realismului social şi
2
psihologic
9. Simbolismul. Principii, etape, reprezentanţi
2
10. Alexandru Macedonski. Poezie și biografie
2
11. Alexandru Macedonski, tematică şi limbaj poetic.
2
Universul operei. Elemente romantice, simboliste,
parnasiene în poezie şi proză
12. Sămănătorismul şi poporanismul. Ideologii literare
2
etnicist-tradiţionaliste
13. Octavian Goga şi George Coşbuc; elemente
2
neoclasice şi neoromantice
Bibliografie
OPERA
I. L. CARAGIALE, Opere, I-IV, Ediţie îngrinjită şi cronologie de Stancu Ilin, Nicolae Bârna, Constantin Hârlav,
Editura Univers enciclopedic, Bucureşti, 2000
IOAN SLAVICI, Opere, I-II, Ediţie şi prefaţă de D. Vatamaniuc, Editrua Minerva,
ALEXANDRU MACEDONSKI, Opere, I-VIII, Ediţie îngrijită de A. Marino şi Elisabeta Brâncuş, Minerva, 1966-1980
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GEORGE COŞBUC, Poezii, Bucureşti, 1988
OCTAVIAN GOGA, Opere, I- III, Ediţie îngrijită de I.D.Bălan, Minerva, 1967-1972
Antologia poeziei simboliste româneşti, Editura Minerva, Bucureşti, 1972
DICŢIONARE
Ion POP, Dicţionar analitic de opere literare româneşti, I-IV, Cluj-Napoca
Mircea ZACIU, Marian PAPAHAGI, Aurel SASU, Dicţionarul scriitorilor români, I-IV, Bucureşti
Dicţionarul General al Literaturii Române, I-IV ş.u., Bucureşti
Dicţionarul literaturii române de la origini la 1900, Bucureşti, Editura Academiei, 1979
ISTORII LITERARE
*** Istoria literaturii române, Editura Academiei, vol. III, sub coord. lui Al. Dima, Ed. Academiei, 1973
G. CĂLINESCU, Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent, Minerva, 1980
Ş.CIOCULESCU, T.VIANU, Vladimir STREINU, Istoria literaturii române moderne, Eminescu, 1977
Constantin CIOPRAGA, Literatura română între 1900-1918, Junimea, 1970
Dumitru MICU, Început de secol, Minerva, 1970
George MUNTEANU, Istoria literaturii române. Epoca marilor clasici, EDP, 1980
Mircea SCARLAT, Istoria poeziei româneşti, vol. II, Cartea Românească, 1982
EXEGEZĂ CRITICĂ
1. I.L.Caragiale
Al. CĂLINESCU, Caragiale sau vîrsta modernă a literaturii, Albatros, 1976
Ioan CONSTANTINESCU, Caragiale şi începuturile teatrului european modern, Minerva, 1974
Pompiliu CONSTANTINESCU, Scrieri, II, p. 16-168
Florin MANOLESCU, Caragiale şi Caragiale. Jocuri cu mai multe strategii, Cartea Românească, 1983
Liviu PAPADIMA, Comediile lui Caragiale, Humanitas, 1996
Mircea TOMUŞ, Caragiale după Caragiale, Editura Media Concept, Sibiu, 2004
Mircea A. DIACONU, I.L.Caragiale. Fatalitatea ironică, Editura Cartea Românească, 2012
2. IOAN SLAVICI
Magdalena POPESCU, Slavici, Eminescu, 1977
Pompiliu MARCEA, Ioan Slavici, Facla, 1978
Ioan Petru CULIANU, „Nimicirea fără milă” în nuvela „Moara cu Noroc” de Ioan Slavici, în vol. Studii româneşti,
Editura Nemira, 2000
Vasile POPOVICI, Lumea lui Slavici şi transparenţa lui interioară, în vol. Lumea personajului, Editura Echinox, 1997
Mircea ZACIU, Modernul Slavici, în vol. Viaticum, Editura Cartimpex, Cluj Napoca, 1998.
3. ALEXANDRU MACEDONSKI
Daniel DIMITRIU, Grădinile suspendate. Poezia lui Al. Macedonski, Junimea, 1988
Adrian MARINO, Introducere în opera lui Al. Macedonski, Minerva, 1972
4. SIMBOLISMUL
Lidia BOTE, Simbolismul românesc, EPL, 1966
Rodica ZAFIU, Poezia simbolistă românească, Humanitas, 1996
5. C. HOGAŞ
Mircea A. DIACONU, Calistrat Hogaş – eseu monografic, Editura Crigarux, Piatra Neamţ, 2007
Bibliografie minimală
Ion POP, Dicţionar analitic de opere literare româneşti, I-IV, Cluj-Napoca
Mircea ZACIU, Marian PAPAHAGI, Aurel SASU, Dicţionarul scriitorilor români, I-IV, Bucureşti
CĂLINESCU, Istoria literaturii române de la origini pînă în prezent, Minerva, 1980
Ş.CIOCULESCU, T.VIANU, Vladimir STREINU, Istoria literaturii române moderne, Eminescu, 1977
George MUNTEANU, Istoria literaturii române. Epoca marilor clasici, EDP, 1980

I.
II.

Seminar
Seminar introductiv – delimitări conceptuale,
referințe bibliografice
L. Caragiale – strategii dramatice în O noapte
furtunoasă
Universul schițelor – poetica explicită și elemente de
estetică a absurdului
Ioan Slavici – realism și modernitate
Al. Macedonski – poet al Nopților și al rondelurilor
Al. Macedonski - prozator
Ipostaze ale poeziei simboliste
9.

Nr. ore
2
2

Metode de predare
Conversaţia euristică, prelegerea
Conversaţia euristică, problematizarea,
analiza textuală

2
2
2
2
2

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

Observaţii

Programa analitică / Fişa disciplinei

Conţinuturile cursului contribuie la formarea competenţelor asociate acestui program de studiu şi este în
concordanţă cu alte programe similare din ţară.
10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Examen scris

50%

Portofoliu, referat,
participare la dezbateri

50%




parcurgerea bibliografiei
cunoştinţe certe şi profund
Curs
argumentate;
 abilităţi de argumentare;
 exemple analizate, comentate;
 mod personal de abordare şi
Seminar
interpretare;
 capacitatea de sinteză şi de analiză
Standard minim de performanţă
 însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;
 cunoaşterea problemelor de bază din domeniu.
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
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

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Tipuri de lectură
Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Daniela Petroşel

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Conf. univ. dr. Daniela Petroşel
Semestrul
1
Tipul de evaluare
Colocviu
Categoria formativă a disciplinei
DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
Număr de ore pe săptămână
2
Curs 1
Seminar
Totalul de ore din planul de învăţământ
28 Curs 14 Seminar

1
14

Laborator
Laborator

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numărul de credite

DSI
DA

Proiect
Proiect
ore
15
10
15
4
3

44
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sala de curs dotată cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sala de curs dotată cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Familiarizarea cu principalele perspective teoretice asupra actului lecturii, asupra funcţiilor
lecturii şi categoriilor de cititori;
Competenţe
 Asimilarea unor informaţii legate de istoria, intertextualitatea şi etica lecturii;
profesionale
 Analiza unui corpus de texte literare axate pe tema lecturii;
 Cunoaşterea contribuţiilor şcolii româneşti (Paul Cornea, Matei Călinescu, Marcel Corniş-Pop)
în acest domeniu.
6.
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Competenţe
 Implicarea în proiecte de echipă;
transversale
 dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi de a accepta valori culturale, estetice, literare diferenţiate
din punct de vedere istoric.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 însuşirea informaţiilor de bază din domeniul teoriilor lecturii
Obiectivele specifice Curs
 dezvoltarea capacităţii de evaluare a unei teorii prin raportare la exegeza critică
existentă şi reinterpretarea ei din perspectivă modernă;
 dezvoltarea capacităţii de analiză şi de sinteză.
Seminar  . dezvoltarea capacităţii de a interpreta textul literar în funcţie de anumite cerinţe
8.

Conţinuturi

Curs
1. Curs introductiv. Locul lecturii în cadrul esteticii
receptării
2. Istoria lecturii. Repere teoretice

Nr.
ore
2
2

3. Funcţiile lecturii

2

4. Categorii de cititori şi comunităţile interpretative

2

5. Lectură şi relectură

2

6. Intertextualitatea lecturii

2

7. Etica lecturii

2

Metode de predare

Observaţii

Prelegere, problematizare,
conversaţie euristică, analiză de text
Prelegere, problematizare,
conversaţie euristică, analiză de text
Prelegere, problematizare,
conversaţie euristică, analiză de text,
studiul de caz.
Prelegere, problematizare,
conversaţie euristică, analiză de text
Prelegere, problematizare,
conversaţie euristică, analiză de text
Prelegere, problematizare,
conversaţie euristică, analiză de text
Prelegere, problematizare,
conversaţie euristică, analiză de text

Bibliografie
 Călinescu, Matei, A citi, a reciti, Editura Polirom, 2007
 Cornea, Paul, Introducere în teoria lecturii, Editura Polirom, 1998
 Eagleton, Terry, Teoria literară. O introducere, traducere de Delia Ungureanu, Editura Polirom, 2008
 Gengembre, Gerard, Marile curente ale criticii literare, Editura Institutul European, 2000
 Jauss, Hans Robert, Experienţă estetică şi hermeneutică literară, traducere şi prefaţă de Andrei Corbea,
Bucureşti, Ed. Univers, 1983
 Manguel Alberto, Istoria lecturii, Editura Nemira, 2011
 J. Hillis Miller, Etica lecturii, Editura Art, 2007
 Picon, Gaetan, Funcţia lecturii, Editura Univers, 1981
Seminar
Seminar organizatoric
Studiu de text: Hans-Robert Jauss, Experienţă estetică şi
hermeneutică literară - tipuri de identificare

Nr.
ore
2
2

Cititorii lui Caragiale

2

Cititorul de Bernhard Schlink – ororile lecturii istoriei

2

Cititorul din peşteră de Rui Zink

2

Studiu de text: Matei Călinescu, cap. Jocurile lecturii,
din vol. A citi, a reciti
Harun şi marea de poveşti de Salman Rushdie

2
2

Metode de predare

Observaţii

Conversaţia euristică, explicația,
problematizarea
Conversaţia euristică, explicația,
problematizarea, analiza de text
Conversaţia euristică, explicația,
problematizarea, analiza de text
Conversaţia euristică, explicația,
problematizarea, analiza de text
Conversaţia euristică, explicația,
problematizarea, analiza de text
Conversaţia euristică, explicația,
problematizarea, analiza de text
Conversaţia euristică, explicația,
problematizarea, analiza de text

Bibliografie
 Călinescu, Matei, A citi, a reciti, Editura Polirom, 2007
 Jauss, Hans Robert, Experienţă estetică şi hermeneutică literară, traducere şi prefaţă de Andrei Corbea,
Bucureşti, Ed. Univers, 1983
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 Salman Rushdie, Harun şi marea de poveşti, Editura Polirom, 2008.
 Schlink, Bernhard, Cititorul, Editura polirom, 2009
 Zink, Rui, Cititorul din peșteră, Humanitas, 2008
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu programele analitice aferente altor programe de studii similare din
ţară (Universitatea din Iaşi, Bucureşti) şi din străinătate, şi corespund competenţelor vizate în acest program de
studiu.
9.


10. Evaluare
Tip activitate

Curs

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Colocviu

50%

Lucrare scrisă – Jurnal de
lectură

50%

 însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;
 mod personal de abordare şi interpretare;
 capacitatea de sinteză şi de analiză;
 capacitatea de a utiliza diferite metode critice.

Activitate pe  mod personal de abordare şi interpretare.
parcurs
Standard minim de performanţă
 însuşirea terminologiei de specialitate;
 lectura contextualizată a textelor din tematică;
 cunoaşterea problemelor de bază din domeniu.
Data completării
28.09.2016

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

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
FRAZEOLOGIA LIMBII ROMÂNE
Titularul activităţilor de curs

LECTOR UNIV.DR. MONICA BILAUCA

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu 2
Regimul disciplinei

LECTOR UNIV.DR. MONICA BILAUCA
Semestrul
1
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
42 Curs 14 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

48
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Limba română contemporană (fonetică, morfologie, lexic)
Competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 sală de curs dotată cu tablă
Desfăşurare
Seminar
 sală de curs dotată cu tablă
aplicaţii
Laborator

Proiect

Competenţe specifice acumulate
a) să definească şi să-şi însuşească principalele concepte şi noţiuni prezentate la curs;
Competenţe
b) să stăpânească principalele modalităţi de înţelegere şi interpretare a unor fapte de limbă şi
profesionale
să-şi structureze metode diverse în selectarea, organizarea şi utilizarea informaţiei.
Competenţe
a) realizarea de conexiuni între informaţiile dobândite la diferite discipline;
transversale
b) utilizarea cunoştinţelor de bază dobândite la această disciplină și
6.

49/112

DC
DO

Proiect
Proiect

ore
10
5
10
8

Programa analitică / Fişa disciplinei
manifestarea unei atitudini pozitive faţă de valorile culturii naţionale cuprinse în frazeologisme;
c) căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare;
conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
a) să cunoască normele şi modelele de structurare a formelor de comunicare, orală
şi scrisă, implicit, să înţeleagă structura şi funcţionarea limbii ca sistem unitar în
permanentă devenire şi ca ansamblu de construcţie a comunicării;
b) să-şi activeze cunoştinţele de limbă pentru a percepe şi realiza fapte de
comunicare, orale şi scrise, adaptându-se la strategiile şi regulile interacţiunii
sociale.
Obiective specifice

8.
Curs
1.

a) să identifice diferite tipuri de unităţi frazeologice şi să distingă semnificaţia convocării
acestora în diferite tipuri de limbaje şi stiluri funcţionale;
b) obţinerea de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi prin activitate independentă (studiu
individual sau pe echipe) (analiza titlurilor aparţinând discursului repetat din diferite
publicaţii).

Conţinuturi

Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Conceptul de frazeologism, frazeologie (definirea 2
conversaţia, învăţarea resurse materiale: fişe
conceptelor în diferite şcoli lingvistice)
prin
descoperire, cu extrase din
2. Unităţi frazeologice microstructurale
2
problematizarea.,
tratatele de
3. Unităţi frazeologice macrostructurale
activitatea frontală, specialitate şi din
4. Discursul repetat (definire, contribuţii în exegeza de 2
expunerea;
bibliografia critică;
profil);
scheme cu aspectele
5. Manifestarea discursului repetat în textul jurnalistic 2
conversaţia, învăţarea structurale ale
(cu aplicaţie pe „Academia Caţavencu”)
prin
descoperire, cursului;
6. Semantica şi stilistica unităţilor frazeologice (expresii
problematizarea.,
ale mentalităţilor populare);
2
activitatea frontală,
7. Traductibilitatea/intraductibilitatea şi expresivitatea
expunerea;
unităţilor frazeologice.
2
BIBLIOGRAFIE
Andriescu, Alexandru, Valoarea stilistică a expresiilor idiomatice, în ,,Studii şi cercetări ştiinţifice”, Filologie, vol. VII, nr. 1.
Iaşi, 1956, 63-75.
Avădanei, Constanţa, Construcţii idiomatice în limbile română şi engleză. Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
2000.
Avram, Mioara, Cultivarea limbii şi frazeologia, în ,,Limba Română”, anul XXX, nr. 5, 1981, 561-564.
Avram, Mioara, Folosirea unor unităţi frazeologice, în ,,Limba Română”, anul 35, nr. 6, 1986, 513-515.
Boroianu, Ioana, Conceptul de unitate frazeologică; tipuri de unităţi frazeologice, în ,,Limbă şi Literatură”, (I), nr. 1, 25-34, ,
(II) nr.2, 1974, 242-247.
Bulgăr, Gheorghe, Despre structura ligvistică şi stilistică a locuţiunilor româneşti, în ,,Studii de stilistică şi limbă literară”,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1971, 243-250.
Colţun, Gheorghe, Frazeologia limbii române. Chişinău, Arc, 2000.
Coşeriu, Eugeniu, Prelegeri şi conferinţe(1992-1993). Supliment la Anuarul de Lingvistică şi istorie literară al Institutului
de Filologie Română „Al. Philippide” Iaşi, XXXIII, 1992-1993, seria A, Lingvistică, 1994.
Curat, Hervé, La locution verbale en français moderne. Essai d'explication psycho-systematique. Québec: Les presses de
l'Université de Laval, 1982.
Dimitrescu, Florica, Locuţiuni verbale în limba română. Bucureşti, Editura Academiei, 1958.
Dumistrăcel, Stelian, Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980.
Groza, Liviu, Cîteva paralele frazeologice, în ,,Limbă şi Literatură”, nr. 3, 1987,321-282.
Groza, Liviu, Dinamica unităţilor frazeologice în limba română contemporană. Teză de doctorat. Universitatea Bucureşti,
1998.
Iordan, Iorgu, Limba română actuală. O gramatică a greşelilor, Cap. ,,Frazeologie”. Bucureşti, 1943 (1948), 253-266.
Iordan, Iorgu, Stilistica limbii române. Ediţie definitivă, Cap. ”Izolări”. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1975, 265-304.
Munteanu, Ştefan, Paralelisme frazeologice, în ,,Limba română”, nr. 5, 1963, 514-526.
Vianu, Tudor, Studii de stilistică. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1957.
Zub, Alexandru, Identitate/alteritate în spaţiul cultural românesc. Culegere de studii. Iaşi, Editura Universităţii ,,Alexandru
Ioan Cuza”,1996.
Tabarcea, Cezar, Poetica proverbului. Bucureşti, Minerva, 1982.
Bibliografie minimală:
Avădanei, Constanţa, Construcţii idiomatice în limbile română şi engleză. Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
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2000.
Colţun, Gheorghe, Frazeologia limbii române. Chişinău, Arc, 2000.
Dumistrăcel, Stelian, Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980.
Iordan, Iorgu, Stilistica limbii române. Ediţie definitivă, Cap. „Izolări”. Bucureşti, Editura Ştiinţifică,
1975, 265-304.
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Frazeologia ca disciplină lingvistică autonomă;
2
conversaţia, învăţarea resurse materiale: fişe
2-3. Premise metodologice şi stadiul actual al cercetării 2
prin
descoperire, cu extrase din
frazeologiei;
problematizarea.,
tratatele de
4. Tipologia unităţilor frazeologice în lingvistica universală; 2
activitatea frontală, specialitate, scheme
5. Tipologia unităţilor frazeologice în lingvistica
expunerea;
cu aspectele
românească;
2
structurale ale
6-8. Utilizarea de tip colaj a enunţului aparţinând
conversaţia, învăţarea cursului;
discursului repetat;
4
prin
descoperire,
9.-11. Semantica şi stilistica unităţilor frazeologice.
problematizarea.,
12.Termeni referitori la cult în frazeologia românească;
4
activitatea frontală,
13-14. Paralele frazeologice româno2
expunerea;
engleze/franceze/spaniole/italiene/ucrainene
4
Bibliografie
Andriescu, Alexandru, Valoarea stilistică a expresiilor idiomatice, în ,,Studii şi cercetări ştiinţifice”, Filologie, vol. VII, nr. 1.
Iaşi, 1956, 63-75.
Avădanei, Constanţa, Construcţii idiomatice în limbile română şi engleză. Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
2000.
Avram, Mioara, Cultivarea limbii şi frazeologia, în ,,Limba Română”, anul XXX, nr. 5, 1981, 561-564.
Avram, Mioara, Folosirea unor unităţi frazeologice, în ,,Limba Română”, anul 35, nr. 6, 1986, 513-515.
Boroianu, Ioana, Conceptul de unitate frazeologică; tipuri de unităţi frazeologice, în ,,Limbă şi Literatură”, (I), nr. 1, 25-34, ,
(II) nr.2, 1974, 242-247.
Bulgăr, Gheorghe, Despre structura ligvistică şi stilistică a locuţiunilor româneşti, în ,,Studii de stilistică şi limbă literară”,
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1971, 243-250.
Colţun, Gheorghe, Frazeologia limbii române. Chişinău, Arc, 2000.
Coşeriu, Eugeniu, Prelegeri şi conferinţe(1992-1993). Supliment la Anuarul de Lingvistică şi istorie literară al Institutului
de Filologie Română „Al. Philippide” Iaşi, XXXIII, 1992-1993, seria A, Lingvistică, 1994.
Curat, Hervé, La locution verbale en français moderne. Essai d'explication psycho-systematique. Québec: Les presses de
l'Université de Laval, 1982.
Dimitrescu, Florica, Locuţiuni verbale în limba română. Bucureşti, Editura Academiei, 1958.
Dumistrăcel, Stelian, Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980.
Groza, Liviu, Cîteva paralele frazeologice, în ,,Limbă şi Literatură”, nr. 3, 1987,321-282.
Groza, Liviu, Dinamica unităţilor frazeologice în limba română contemporană. Teză de doctorat. Universitatea Bucureşti,
1998.
Iordan, Iorgu, Limba română actuală. O gramatică a greşelilor, Cap. ,,Frazeologie”. Bucureşti, 1943 (1948), 253-266.
Iordan, Iorgu, Stilistica limbii române. Ediţie definitivă, Cap. ”Izolări”. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1975, 265-304.
Munteanu, Ştefan, Paralelisme frazeologice, în ,,Limba română”, nr. 5, 1963, 514-526.
Vianu, Tudor, Studii de stilistică. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1957.
Zub, Alexandru, Identitate/alteritate în spaţiul cultural românesc. Culegere de studii. Iaşi, Editura Universităţii ,,Alexandru
Ioan Cuza”,1996.
Tabarcea, Cezar, Poetica proverbului. Bucureşti, Minerva, 1982.
Bibliografie minimală
Avădanei, Constanţa, Construcţii idiomatice în limbile română şi engleză. Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”,
2000.
Colţun, Gheorghe, Frazeologia limbii române. Chişinău, Arc, 2000.
Dumistrăcel, Stelian, Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980.
Iordan, Iorgu, Stilistica limbii române. Ediţie definitivă, Cap. „Izolări”. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1975, 265-304.
9.
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară.

10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a unor concepte
studiate anterior, precum şi a bibliografiei

Metode de evaluare
Examen oral pe baza
tematicii cursurilor

Pondere din nota
finală
50%

Programa analitică / Fişa disciplinei
obligatorii.
Activitatea pe parcurs, parcurgerea bibliografiei Examinare orală
Seminar
obligatorii
Standard minim de performanţă
 însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii privitoare la sistemul lexical al limbii române;
 cunoaşterea problemelor de bază din domeniu, a terminologiei de specialitate.
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
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

FIŞA DISCIPLINEI
11. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior
Facultatea
Departamentul
Domeniul de studii
Ciclul de studii
Programul de studii/calificarea

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării
Limbă şi literatură

Licenţă
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă
(franceză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă
(engleză, germană, spaniolă, italiană)
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană / Limba
şi literatura română
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă
(franceză, engleză) – Limba şi literatura română

12. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
LIMBĂ ŞI CIVILIZAŢIE LATINĂ
Titularul activităţilor de curs
Conf. univ. dr. Sabina FÎNARU
Titularul activităţilor de seminar
Conf. univ. dr. Sabina FÎNARU
Anul de
2
Semestrul
4
Tipul de evaluare
COLOCVIU
studiu
Regimul
Categoria formativă a disciplinei
DF
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)
13. 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

34
50
2

14. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

15. Condiţii (acolo unde este cazul)
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Ore
14
10
10
7
2
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Desfăşurare a cursului
Desfăşurare
Seminar
aplicaţii

 Sală dotată cu retroproiector, computer
 Sală dotată cu retroproiector, computer

16. Competenţe specifice acumulate
Definirea conceptelor de bază, a noţiunilor fundamentale de: fonetică și morfosintaxă
Utilizarea corectă a termenilor de specialitate, proprii limbii latine ;
Competenţe Cunoştinţe generale de bază, precum şi necesare profesiei / disciplinei prin
profesionale
traducere
- Realizarea de conexiuni între rezultatele cunoaşterii în studiul limbii latine şi istoria
limbii române;
argumentarea enunţurilor în dezbarerile seminariale
Competenţe
-Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi traducere a textelor
transversale
-Folosirea raţională şi logică a informaţiilor în tratarea unor subiecte / teme de
specialitate;
-Înţelegerea corectă a semnificaţiilor şi sensurilor unor cerinţe şi dezvoltarea
capacităţii de selectare a informaţiilor necesare în tratarea unor subiecte;
-Înţelegerea/ descrierea sistemului gramatical prin modelare, algoritmizare, etc.;
-Capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobândite;
-Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi interpretare a operelor literare prin raportare
la conştiinţa artistică a autoului, la contextul estetic şi ideologic în care opera se
construieşte, la contextul operei înseşi privite în ansamblul ei.
17. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
- Prezentarea asemănărilor şi deosebirilor între structura gramaticală a limbii române şi a
general al
limbii latine;
disciplinei
- Asimilarea unor elemente de literatură, cultură şi civilizaţie clasică;
- Formarea de capacităţi necesare pentru înţelegerea, recunoașterea și analiza morfosintactică
- Formarea deprinderii de traducere a unor enunțuri simple.
Obiective
- Definirea conceptelor de bază, a noţiunilor fundamentale de: fonetică și morfospecifice
sintaxă
- Utilizarea corectă a termenilor de specialitate, proprii limbii latine ;
- Cunoştinţe generale de bază, precum şi necesare profesiei / disciplinei prin traducere
- Realizarea de conexiuni între rezultatele cunoaşterii în studiul limbii latine şi istoria
limbii române;
- Argumentarea enunţurilor în dezbarerile seminariale.
18. Conţinuturi
Curs
Limba latină. Elemente de fonetică.
Începutul literaturii latine
Substantivul și prepoziția. Perioada
clasică: Cicero, Caesar, Sallustius
Adjectivul și adverbul. Gradele de
comparaţie. Lucretius, Catullus
Numeralul. Vergilius
Pronumele. Horatius, Ovidius
Verbul. Categorii gramaticale. Tema
prezentului. Tema perfectului.
Diateza pasivă. Verbe neregulate.
Moduri nepersonale. Supin, gerunziu,
participiu.
Colocviu
BIBLIOGRAFIE

Nr. ore
2

Metode de predare

Observaţii

Expunerea, problematizarea, conversaţia
euristică, studiul de caz

2
2
2
4
2

2

Fînaru, Sabina, Curs de limba latină cu elemente de literatură, cultură şi civilizaţie, Editura Universităţii Suceava,
2004
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Paraschiv, Mihaela, Curs de limba latină. Morfologie, I-II, Universitatea “Al. I. Cuza”, Facultatea de Litere,
Învăţămînt la Distanţă, Iaşi, 2000 – 2001
Pârlog, Maria, Gramatica limbii latine, Editura All, Bucureşti, 1996

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

20. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

- cunoştinţe certe şi profund argumentate;
COLOCVIU
-exemple analizate, comentate;
Curs
- capacitatea de înţelegere, analiză şi
Parţial
traducere a enunțurilor din limba latină.
Standard minim de performanţă
Standarde minime pentru nota 5:
- însuşirea principalelor noțiuni de morfo-sintaxă studiate;
- cunoaşterea etapelor de dezvoltare ale civilizației romane.
Data completării
289.2016

Semnătura titularului de curs

Pondere din nota
finală
70%
30%

Semnătura titularului de aplicaţie

30.09.2016

Data aprobării în Consiliul facultăţii
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

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

• Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Limba romană contemporană. Sintaxa1
Titularul activităţilor de curs

Prof. univ. dr. Rodica NAGY

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu
Regimul
disciplinei

Prof. univ. dr. Rodica NAGY
II
Semestrul
2
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

DS
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

ore
28
10
18
2

58
100
4

• Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
•
Competenţe
•
• Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
• sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
• sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
•

Competenţe specifice acumulate
• C4.1. Identificarea şi definirea conceptelor, metodelor şi teoriilor fundamentale
C4.2 Cunoastere si întelegere:
• definirea conceptelor de bază (unitate sintactică, raport sintactic);
Competenţe
• utilizarea corectă a termenilor de specialitate (propoziţie, enunţ, frază, text, sintagmă, inerenţă,
profesionale
subordonare, coordonare etc)
C4.3. Explicare si interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, precum şi a conţinuturilor teoretice
şi practice ale disciplinei):
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• realizarea de conexiuni între rezultatele cunoaşterii;
• argumentarea enunţurilor;
• analiza şi sinteza, generalizarea, concretizarea
• C4.4. Elaborarea unei lucrări/unui referat de dimensiune și de complexitate medie, utilizand
termenii și metodele de bază din domeniul sintaxei
Competenţe
transversale

•
•
•

CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor
profesionale, cu respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice şi cu aplicarea riguroasă
a regulilor de citare.
CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup; dezvoltarea capacităţilor de comunicare
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă.
CT3. Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare;
conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.

• Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Cunoaşterea structurii sintactice a limbii române pentru formarea competențelor de
predare a gramaticii limbii române în gimnaziu și în liceu
Obiective specifice
Cunoastere si întelegere:
• O1. Prezentarea limbii ca sistem complex de niveluri ierarhice
descrierea şi definirea unităţilor şi raporturilor sintactice
• O2. definirea conceptelor de bază (nivel sintactic, raport sintactic, unitate
sintactică, funcție sintactică) în vederea formării competenţelor lingvistice
necesare operării cu faptele de limbă în diferite situații de comunicare ;
• O3. Formarea capacităţilor necesare utilizării corecte a structurilor
sintactice;
• O4. Cultivarea limbii române literare
O5. Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă.
• Conţinuturi
Curs
1.Conceptul de sintaxă. Metode utilizate în studierea
sintaxei

Nr. ore
2

Metode de predare

Observaţii

Curs sintetic, dialog,
analiză textuală.

2. Unităţi sintactice. Enunţul. Sintagma
2
3. Propoziţia. Clasificare după scopul comunicării
2
4. Propoziţii afirmative şi negative
2
5. Partea de propoziţie. Fraza. Textul
2
6. Raporturi sintactice. Raportul de inerenţă
2
7. Raportul de subordonare.
2
8. Coordonarea în propoziţie şi în frază.
2
9. Raportul apozitiv
2
10. Raportul sintactic explicativ
2
11. Raportul sintactic de incidență
2
12. Raportul de dublare
2
13. Raportul mixt
2
14. Raporturi generatoare de funcții sintactice
2
Bibliografie
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Enciclopedia limbii române, coordonator: Marius Sala, Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2001
Academia Română,Gramatica limbii române, II, Enunţul, Bucureşti, 2005
Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997
Bidu-Vrânceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană Dindelegan, Gabriela,
Dicţionar General de Ştiinţe. Ştiinţe ale Limbii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997
Dimitriu, C., Tratat de gramatica a Limbii Române, II, Sintaxa, Institutul European, Iaşi, 2002
Draşoveanu, D., D., Teze şi antiteze în sintaxa limbii române, Clusium, Cluj, 1997
Guţu Romalo, Valeria, Sintaxa limbii române. Probleme şi interpretări, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973
Iordan, Iorgu, Limba română contem-porană, Bucureşti, 1956
Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Editura Polirom, Iaşi, 1997
Minuţ, Ana Maria, Morfosintaxa verbului în limba română veche, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2002
Nagy, Rodica, Determinare completivă şi determinare circumstanţială în limba română, Editura Universităţii Suceava, 2002
Nagy, Rodica, Sintaxa limbii române actuale, I, Editura Universităţii Suceava, 2002, II, Editura Universităţii Suceava, 2004
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Neamţu, G., G., Predicatul în limba română, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986
Pană Dindelegan, Gabriela, Sintaxă şi semantică, Universitatea Bucureşti, 1992
Pană Dindelegan, Gabriela, Teorie şi analiză gramaticală, Editura Coresi, Bucureşti, 1994
Pană Dindelegan, Gabriela, Elemente de gramatică: dificultăţi, controverse, noi interpretări, Humanitas Educaţional,
Bucureşti, 2003
Popescu, Th., Constantin, Gramatica limbii române, II, Sintaxa propoziţiei, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 1997
Popescu, Th., Constantin, Gramatica limbii române, III, Sintaxa frazei şi alte probleme speciale de sintaxă, Universitatea
„Ştefan cel Mare” Suceava, 1998
Şerban, Vasile, Sintaxa limbii române – curs practic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970 Şerban, Vasile,
Teoria şi topica propoziţiei în româna contemporană, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974
Tamba Dănilă, Elena, Vechi şi nou în sintaxa limbii române, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2004
Teodorescu, Ecaterina, Propoziţia subiectivă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972
Timofte, Monica, Actualitatea sintaxei clasice moderne , Demiurg, Iaşi, 2005
Bibliografie minimală
Academia Română,Gramatica limbii române, II, Enunţul, Bucureşti, 2005
Academia Română, Gramatica de bază a limbii române, Editura Univers Enciclopedic Gold, București 2010
Dimitriu, C., Tratat de gramatica a Limbii Române, II, Sintaxa, Institutul European, Iaşi, 2002
Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Editura Polirom, Iaşi, 1997
Nagy, Rodica, Sintaxa limbii române actuale. Unități, raporturi și funcții, Institutul European, Iaşi, 2005Timofte, Monica,
Actualitatea sintaxei clasice moderne , Demiurg, Iaşi, 2005
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
S1Conceptul de sintaxă. Metode utilizate în studierea sintaxei 2
Prezentare pe baza
bibliografiei; analiză
S2. Unităţi sintactice. Enunţul. Sintagma
2
textuală; discuții
S3. Propoziţia. Clasificare după scopul comunicării.
2
S4.Propoziţii afirmative şi negative
2
S5 . Partea de propoziţie. Fraza. Textul
2
S6. Raporturi sintactice. Raportul de inerenţă
2
S7. Raportul de subordonare. Coordonarea în propoziţie şi în 2
frază
Bibliografie
I Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997
Bidu-Vrânceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană Dindelegan, Gabriela,
Dicţionar General de Ştiinţe. Ştiinţe ale Limbii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997
Dimitriu, C., Tratat de gramatica a Limbii Române, II, Sintaxa, Institutul European, Iaşi, 2002
Draşoveanu, D., D., Teze şi antiteze în sintaxa limbii române, Clusium, Cluj, 1997
Guţu Romalo, Valeria, Sintaxa limbii române. Probleme şi interpretări, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973
Iordan, Iorgu, Limba română contemporană, Bucureşti, 1956
Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Editura Polirom, Iaşi, 1997
Minuţ, Ana Maria, Morfosintaxa verbului în limba română veche, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2002
Nagy, Rodica, Determinare completivă şi determinare circumstanţială în limba română, Editura Universităţii Suceava, 2002
Nagy, Rodica, Sintaxa limbii române actuale, I, Editura Universităţii Suceava, 2002, II, Editura Universităţii Suceava, 2004
Neamţu, G., G., Predicatul în limba română, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986
Pană Dindelegan, Gabriela, Sintaxă şi semantică, Universitatea Bucureşti, 1992
Pană Dindelegan, Gabriela, Teorie şi analiză gramaticală, Editura Coresi, Bucureşti, 1994
Pană Dindelegan, Gabriela, Elemente de gramatică: dificultăţi, controverse, noi interpretări, Humanitas Educaţional,
Bucureşti, 2003
Popescu, Th., Constantin, Gramatica limbii române, II, Sintaxa propoziţiei, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 1997
Popescu, Th., Constantin, Gramatica limbii române, III, Sintaxa frazei şi alte probleme speciale de sintaxă, Universitatea
„Ştefan cel Mare” Suceava, 1998
Şerban, Vasile, Sintaxa limbii române – curs practic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970
Şerban, Vasile, Teoria şi topica propoziţiei în româna contemporană, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974
Tamba Dănilă, Elena, Vechi şi nou în sintaxa limbii române, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2004
Teodorescu, Ecaterina, Propoziţia subiectivă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972
Timofte, Monica, Actualitatea sintaxei clasice moderne , Demiurg, Iaşi,
Bibliografie minimală
Academia Română,Gramatica limbii române, II, Enunţul, Bucureşti, 2005
Academia Română, Gramatica de bază a limbii române, Editura Univers Enciclopedic Gold, București, 2010
Dimitriu, C., Tratat de gramatica a Limbii Române, II, Sintaxa, Institutul European, Iaşi, 2002
Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Editura Polirom, Iaşi, 1997
Nagy, Rodica, Sintaxa limbii române actuale. Unități, raporturi și funcții, Institutul European, Iaşi, 2005
Timofte, Monica, Actualitatea sintaxei clasice moderne , Demiurg, Iaşi, 2005
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• Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
• corelarea conținuturilor științifice cu perspectiva academica (2005) și cu exigențele programei de gimnaziu și
de liceu (încă) în vigoare
•

Evaluare

Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Este necesară o cunoaştere a conceptelor
Examen scris pe baza
50%
specifice studiului sintaxei, precum şi a
tematicii cursurilor şi
bibliografiei obligatorii.
seminariilor
Prezenţa la seminarii este obligatorie în
Referat pe o temă precizată
50%
proporţie de 50%
Seminar
(7 seminarii)
Analize de text
• Standard minim de performanţă
• pentru nota 5: însușirea principalelor noțiuni, idei, teorii
• cunoașterea problemelor de bază în domeniu;
• pentru nota 10: abilități, cunoștințe certe și argumentate;
• exemple analizate și comentate; mod personal de abordare și interpretare; parcurgerea bibliografiei.
Curs

Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.06.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Universitatea
Ştefan cel Mare

FIŞA DISCIPLINEI

Suceava

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Istoria literaturii române. Perioada interbelica. Proza
Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Aurel BUZINCU

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu 2
Regimul disciplinei

Conf. univ. dr. Aurel BUZINCU
Semestrul
2
Tipul de evaluare
Examen
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
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

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
5
2
8
2
2

17
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Istoria literaturii române, Literatură comparată
Competenţe
 Cunoștințele de istorie literară, critică și teorie literară acumulate anterior
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului

Desfăşurare
Seminar

aplicaţii
Competenţe specifice acumulate

Utilizarea adecvată a conceptelor in studiul literaturii române din perioada specificată;

Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului literar românesc;
Competenţe 
Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar românesc din perioada
profesionale
menţionată.

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi interpretare a operelor literare prin raportare la conştiinţa
artistică a autoului, la contextul estetic şi ideologic în care opera se construieşte, la contextul operei
6.

60/112
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înseşi privite în ansamblul ei;

Formarea competenţelor de evaluare a operei prin raportare la exegeza critică existentă şi
reinterpretarea ei din perspectivă modernă;

Dezvoltarea discernământului critic în receptarea operei și în preluarea şi asumarea opiniilor
criticii literare;

Folosirea unui limbaj de specialitate complex şi adecvat;

Dezvoltarea capacităţii de exprimare a unor idei şi argumentaţii personale;
Competenţe  Dezvoltarea gandirii autonome: gandirea critica si gandirea empatica;
transversale  Intelegerea legaturilor rationale si irationael dintre limbaj si realitate;
 Capacitatea de a dezvolta autonom un proiect individual;
 Capacitatea de a aplica, în situaţii profesionale diverse, cunoştinţele dobândite la curs şi seminar,
prin implicarea în activităţi de cercetare individuale sau colective, menite să contribuie la
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial.
 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup; dezvoltarea capacităţilor de comunicare interpersonală şi
de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă.
Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea
motivaţiilor extrinseci
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Structurarea câmpului literar românesc din deceniile interbelice în funcţie
de conceptele de modernitate, modernism, (post)modernism și
tradiție/tradiționalism.
Obiective specifice
- Figura autorului şi lectura aplicată lumii/naturii umane în textele literare
selectate pentru analiză şi socotite reprezentative. Judecarea prozei interstbelice ca
fenomen de sine stătător şi ca fenomen de interferenţă cu cel european .
- Descrierea identităţii estetice a romanului interbelic în relaţie cu mutaţiile vremii
şi cu viaţa culturală, artistică şi socio-politica a epocii.
- Problematizarea unor dominante ale romanului: rural-citadin, obiectiv-subiectiv,
psihologic-de analiză psihologică.
- Problematizarea identităţii distincte a unor formule romaneşti, autori, opere,
influenţe, dominante tematice şi tehnice.
8. Conţinuturi
Curs
Fenomenul literar privite ca evoluţie a sensibilităţii şi
mentalităţilor literar-artistice, a ideilor şi formelor de expresie;
relativitatea criteriilor periodizării istoriei literare; periodizări
pentru secolul XX românesc; cursul universitar de istorie
literară între fapte şi valori, între inventarierea de informaţii şi
exerciţiul analitic, interpretativ şi valorizator;
Spaţiul prozei: proză/poezie în sec. XX; proza şi însuşirile ei
specifice; particularităţi de expresie; particularităţi ale
receptării; universul prozei şi specificul relaţiei acestuia cu
lumea reală; opera ca "semn"; opera literară sub incidenţa
autonomismului estetic/ tendenţionismului/ tezismului;
Publicaţii, grupări, orientări literare interbelice:
Sburătorul, Viaţa Românească, Gîndirea.; publicaţii de
avangardă; alte publicaţii şi grupări;

Nr. ore
2

2

2

Romanul interbelic: dialogul despre roman în anii interbelici;
grupări şi publicaţii cu impact asupra evoluţiei romanului;
romanul - specie care consacră un scriitor; aspecte ale
sincronizării cu literatura europeană; noutăţi de ordinul
tematicii şi tehnicii romaneşti; formule romaneşti interbelice;

2

Autori:
Liviu Rebreanu - romancier (Ion, Răscoala, Pădurea
spînzuraţilor, Ciuleandra, Gorila);

2

Mihail Sadoveanu - romancier (Creanga de aur, Fraţii

2

Metode de predare
Expunerea,
problematizarea,
conversaţia euristică,
studiul de caz,
Analiză și comentariu
pe text

Observaţii

Programa analitică / Fişa disciplinei
Jderi, Hanu Ancuţei, Baltagul, Locul unde nu s-a întîmplat
nimic, Zodia Cancerului);
Camil Petrescu - romancier şi teoretician al romanului
(Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de război, Patul
lui Procust);

2

Hortensia Papadat - Bengescu - romancier (Fecioarele
despletite, Drumul ascuns, Concert din muzică de Bach);

2

Anton Holban - romancier (O moarte care nu dovedeşte
nimic, Ioana, Jocurile Daniei);

2

George Călinescu - romancier (Enigma Otiliei, Bietul
Ioanide, Scrinul negru);

2

Mateiu Caragiale (Craii de Curtea-Veche);

2

Mircea Eliade - romancier şi autor de proză fantastică
(Maitreyi, Domnişoara Cristina, Şarpele, Secretul
doctorului Honigberger, La ţigănci, Pe strada Mîntuleasa) ;

2

Alţi romancieri interbelici: Garabet Ibrăileanu (Adela); M.
Blecher (Întîmplări în irealitatea imediată), Gib Mihăescu
(Rusoaica); G. M. Zamfirescu, Ionel Teodoreanu, M.
Sebastian, Tudor Arghezi;

2

Virtuozi ai unor spaţii proprii: Urmuz - "antiproza"; Tudor 2
Arghezi - tableta şi pamfletul; Geo Bogza - reportajul ca
literatură
Bibliografie:
Balotă, Nicolae, De la Ion la Ioanide. Prozatori români ai secolului XX, Editura Eminescu, 1974
Braga, Mircea, Destinul unor structuri literare, Cluj -Napoca, Editura Dacia, 1979
Braga, Mircea, Recurs la tradiţie. O propunere hermeneutică, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 1987
Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Minerava, Bucureşti, 1982
Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii, Polirom, Bucureşti, 2005
Creţu, Nicolae, Constructori ai romanului, Editura Eminescu, Bucureşti, 1982
Ciobanu, Nicolae, Între imaginar şi fantastic în proza românească, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1987
Cioculescu, Şerban, Prozatori români. De la Kogălniceanu la M. Sadoveanu, Editura Eminescu, Bucureşti, 1977
Crohmălniceanu, Ov. S., Literatura română între cele două războaie mondiale, vol. I, Editura Minerva Bucureşti, 1972
Dan, Sergiu Pavel, Proza fantastică românească, Editura Minerva, Bucureşti,1975
Lăzăreanu, Gh., Romanul de analiză phihologică în literatura română interbelică, Editura Minerva, Bucureşti. 1983
Lovinescu, Eugen, Istoria civilizatiei române moderne, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972
Manolescu, Nicolae, Arca lui Noe, Bucureşti, Minerva, 1980, 1981, 1983, vol. I, II, III.
Manolescu, Nicolae, Isoria critică a literaturii române, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2008
Micu, Dumitru, Modernismul românesc, Editura Minerva, Bucureşti, 1984, 1985
Negoiţescu, I., Istoria literaturii române, vol.I (1800-1945), Editura Minerva, Bucureşti, 1991
Ornea, Z., Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea, Editura Eminescu, Bucureşti, 1980
Ornea, Z., Anii treizeci. Extrema dreaptă românească, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1995
Pavel, Toma, Lumi ficţionale, Biblioteca pentru toti, Editura Minerva, Bucuresti, 1992.
Pop, Ion, Dicţionarul analitic de opere literare românesti, I-IV, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007
Protopopescu, Al., Romanul psihologic românesc, Editura Eminescu, Bucureşti, 1978
Sasu, Aurel, De la N. Filimon la G. Călinescu,Editura Eminescu, Bucureşti, 1982
Simion, Eugen, Dictionarul general al literaturii române, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002
Zaciu, Mircea, Papahagi, Marian, Sasu, Aurel, Dicţionarul scriitorilor români, I-IV, Bucureşti, 2002
Bibliografie minimală:
Crohmălniceanu, Ov. S., Literatura română între cele două războaie mondiale, vol. I, Editura Minerva Bucureşti, 1972
Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, Bucureşti, Minerva, 1980, 1981, 1983, vol. I, II, III.
Ion Pop, Dicţionarul analitic de opere literare românesti, I-IV, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007
Simion, Eugen, Dictionarul general al literaturii române, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002
Zaciu, Mircea, Papahagi, Marian, Sasu, Aurel, Dicţionarul scriitorilor români, I-IV, Bucureşti, 2002
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Seminar introductiv – prezentarea perioadei studiate

Nr. ore
2

Metode de predare
Prelegere, expunere,

Observaţii
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Elemente specifice prozei perioadei interbelice
Naraţiunea la persoana a III-a/naraţiunea la persoana I în
proza interbelică
Comentarii de text – identificarea notelor specifice

2
2

Tematica/problematică rurală/citadină

2

Comentarii de text – identificarea notelor specifice

2

Prustianism – tehnica oglinzilor paralele – psihologic –
analiza psihologică
Comentarii de text – identificarea notelor specifice
Personaje si modalităţi de construire a personajului în
romanul interbelic
Comentarii de text – identificarea notelor specifice

2

Modalități și tehnici de structurare epico-narativă

2

Mircea Eliade, proza fantastică

2

Pamfletul, tableta, „antiproza”, reportajul

2

Forme și formule romanești interbelice

2

2

2
2
2

conversaţie euristică
Prelegere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză de text
Prelegere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză de text
Studiul de caz,
problematizare,
analiză de text
Prelegere, studiu de
caz, conversaţie
euristică, analiză de
text
Prelegere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză de text
Studiu de caz,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză de text

Bibliografie:
Creţu, Nicolae, Constructori ai romanului, Editura Eminescu, Bucureşti, 1982
Ciobanu, Nicolae, Între imaginar şi fantastic în proza românească, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1987
Cioculescu, Şerban, Prozatori români. De la Kogălniceanu la M. Sadoveanu, Editura Eminescu, Bucureşti, 1977
Crohmălniceanu, Ov. S., Literatura română între cele două războaie mondiale, vol. I, Editura Minerva Bucureşti, 1972
Lăzăreanu, Gh., Romanul de analiză phihologică în literatura română interbelică, Editura Minerva, Bucureşti. 1983
Manolescu, Nicolae, Arca lui Noe, Bucureşti, Minerva, 1980, 1981, 1983, vol. I, II, III.
Manolescu, Nicolae, Isoria critică a literaturii române, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2008
Negoiţescu, I., Istoria literaturii române, vol.I (1800-1945), Editura Minerva, Bucureşti, 1991
Pop, Ion, Dicţionarul analitic de opere literare românesti, I-IV, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007
Protopopescu, Al., Romanul psihologic românesc, Editura Eminescu, Bucureşti, 1978
Sasu, Aurel, De la N. Filimon la G. Călinescu,Editura Eminescu, Bucureşti, 1982
Bibliografie minimală:
Ion Pop, Dicţionarul analitic de opere literare românesti, I-IV, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007
Simion, Eugen, Dictionarul general al literaturii române, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002
Zaciu, Mircea, Papahagi, Marian, Sasu, Aurel, Dicţionarul scriitorilor români, I-IV, Bucureşti, 2002
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu cele din programele de studiu din alte universităţi din ţară şi
contribuie la dezvoltarea competenţelor asociate acestui program de studiu.

9.


10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

-cunoasterea textelor literare obligatorii;
Examen scris
50%
-însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;
Curs
-mod personal de abordare şi interpretare;
-capacitatea de sinteză şi de analiză;
-capacitatea de a utiliza diferite metode critice.
-cunoştinţe certe şi profund argumentate;
Analiza și comentariu de
50%
Seminar
-exemple analizate, comentate;
specialitate pe text
-mod personal de abordare şi interpretare.
Standard minim de performanţă
 Cunoasterea textelor literare din corpus-ul obligatoriu;
 Interpretarea autonoma a textelor studiate;
 Cunoasterea notiunilor si a ideilor de baza din aria cursului si a seminarului.
Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie
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28.09.2016

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
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CURS OPŢIONAL ROMÂNĂ - NORMĂ ŞI ABATERE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
ACTUALĂ
Cod disciplină
DS0418a
Titularul activităţilor de curs

prof. univ. dr. Niculina IACOB

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu
Regimul disciplinei

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

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
Număr de ore pe săptămână
2
Curs 1
Seminar
Totalul de ore din planul de învăţământ
28 Curs 14 Seminar

1
14

Laborator
Laborator

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi:
Total ore studiu individual
Total ore pe semestru
Numărul de credite

Proiect
Proiect
ore
15
10
15
6
1

46
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Discipline studiate anterior: Introducere în lingvistică; Limba română contemporană (Fonetică,
fonologie; Lexicologie; Morfologie; Sintaxă); Istoria limbii române; Dialectologie
Competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 sală de curs dotată cu tablă
Desfăşurare
Seminar
 sală de curs dotată cu tablă
aplicaţii
Laborator

Proiect

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe - analiza corectă a faptelor de limbă;
profesional - aplicarea conştientă a normei;
e
- explicarea cauzelor care determină abaterile de la normă.
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Competenţe - realizarea de conexiuni între informaţiile dobândite la diferite discipline;
transversale - utilizarea cunoştinţelor de bază dobândite la această disciplină pentru
a păstra nealterată limba română, cu alte cuvinte, respectarea normelor limbii literare în toate
împrejurările,
în comunicarea scrisă şi în comunicarea orală.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Cursul îşi propune să-i motiveze pe studenţi pentru:
- formarea capacităţilor necesare înţelegerii şi prezentării coerente a
sistemului limbii române contemporane;
- explicarea mecanismului după care funcţionează norma, tendinţa, inovaţia
şi abaterea de la normă;
- înţelegerea modului în care morfologia intervine în stabilirea normelor
ortografice;
- formarea deprinderii de a analiza critic normele impuse prin lucrările
normative în vigoare la un moment dat.
Obiective specifice
Studentul va fi în măsură:
 să definească şi să întrebuinţeze corect termenii cu care operează;
 să aplice norma în mod conştient şi nu doar ca simplu automatism;
 să analizeze faptele de limbă şi să înţeleagă cauzele dificultăţilor în
interpretarea acestora, dar şi cauzele dificultăţilor care generează abateri de la
normă la diferite niveluri ale limbii;
 să-şi formeze deprinderi de analiză a faptelor de limbă, necesare rezolvării
subiectelor cu care se va confrunta în ipostaza de candidat la concursul de
titularizare în învăţământ şi apoi în activitatea la catedră;
 să explice, din perspectiva gramaticii strict didactice (formarea lui ca
formator), toate aspectele ce ţin de fenomenul gramatical;
 să analizeze conţinuturile programelor şcolare şi ale manualelor şcolare
alternative în uz, din perspectiva modului în care se insistă asupra aspectelor
care ţin de fixarea normelor la diferite niveluri ale limbii;
 să rezolve sarcini didactice similare celor cu care se va confrunta în activitatea
la catedră.
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
2
expunerea;
- modul de organizare a
 Raportul dintre normă, tendinţă, inovaţie, abatere. Normă
conversaţia;
activităţii de predare: frontal;
unică sau normă în variaţie liberă admisă?
demonstraţia
- resurse materiale
2
 Morfologie şi ortografie. Principiul morfologic al
didactică;
folosite în activitatea
ortografiei române actuale. Ortografii impuse de
problematizarea;
de predare: suport de
asigurarea unităţii morfematice a cuvântului
învăţarea
prin
curs; bibliografie.
2
 Norma actuală în exprimarea categoriilor gramaticale ale
descoperire
substantivului. Încadrarea la declinare
2
 Aspecte noi cu privire la adjectiv, pronume, numeral
2
 Reorganizarea conjugărilor. Situaţia actuală
2
 Exprimarea sensurilor modale şi temporale în limba
română actuală
2
 Abateri şi restricţii ale întrebuinţării unor prepoziţii şi
conjuncţii în limba actuală
Bibliografie
1. Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Bucureşti, 1986.
2. Constantinescu Dobridor, Gh., Morfologia limbii române, Bucureşti, 1979.
3. Coteanu, Ion (coord.), Limba română contemporană, Vol. I, Bucureşti, 1974.
4. Coteanu, Ion, Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, 1982 (şi după 1990, f.a.).
5. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, 1982.
6. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2005.
7. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, 1982 (DOOM1).
8. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2005.
(DOOM2).
9. Dimitriu, Corneliu, Gramatica limbii române explicată. Morfologia, Iaşi, 1979.
10. Dragomirescu, Alina, Nicolae, Alexandru, 101 greşeli de lexic şi de semantică, Bucureşti, Editura Humanitas,
2011.
11. Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, 2010.
12. Gramatica limbii române (G.A.), vol. I, Bucureşti, 1963.
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13. Gramatica limbii române, vol. I, Cuvântul; vol. II, Enunţul, EA, Bucureşti, 2005.
14. Graur, Al., Tendinţele actuale ale limbii române, Bucureşti, 1968.
15. Guţu Romalo, V., Corectitudine şi greşeală, Bucureşti, 1972.
16. Iacob, N., Morfologia limbii române, partea I, Suceava, 2002; partea a II-a, Suceava, 2006.
17. Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Conversaţia - Structuri şi strategii. Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite,
Bucureşti, 1999.
18. Iordan, I., Guţu-Romalo, V., Niculescu, Al., Structura morfologică a limbii române contemporane, Bucureşti,
1967.
19. Iordan, I., Robu, Vl., Limba română contemporană, Bucureşti, 1978.
20. Irimia, D., Gramatica limbii române, Iaşi, 1997.
21. Martinet, A., Elemente de lingvistică generală, Bucureşti, 1970.
22. Moldoveanu, Gh., Iacob, N., Principii de scriere românească, Iaşi, 2006.
23. Nedelcu, Isabela, 101 greşeli gramaticale, Bucureşti, Editura Humanitas, 2012.
24. Sala, Marius, 101 cuvinte moştenite, împrumutate şi create, Bucureşti, Editura Humanitas, 2010.
25. Şuteu, Fl, Şoşa, E., Ortografia limbii române, Bucureşti, 1996.
Bibliografie minimală
1. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, 1982 (DOOM1).
2. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti,
2005. (DOOM2).
3. Dragomirescu, Alina, Nicolae, Alexandru, 101 greşeli de lexic şi de semantică, Bucureşti, Editura Humanitas,
2011.
4. Nedelcu, Isabela, 101 greşeli gramaticale, Bucureşti, Editura Humanitas, 2012.
5. Sala, Marius, 101 cuvinte moştenite, împrumutate şi create, Bucureşti, Editura Humanitas, 2010.
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
1. Structura morfematică a cuvântului condiţionează
ortografia: despărţirea cuvintelor în silabe ţinând seama de
structura lor; scrierea corectă a cuvintelor cuprinzând litere
duble
2. Scrierea cu -i, -ii, -iii; marcarea desinenţială a opoziţiei
de caz la substantivele feminine: scrierea corectă a
cuvintelor derivate. Exerciţiiconcurenţa dintre desinenţele
cazuale -e şi -i, urmate sau nu de articolul -i; întrebuinţarea
corectă a adjectivului pronominal de întărire. Exerciţii
3. Rolul morfologiei în scrierea corectă a formelor verbale
de indicativ, conjunctiv prezent şi de imperativ prohibitiv.
Exerciţii
4. Situaţii în care substantivele prezintă forme literare libere
de gen în DOOM2. Se vor selecta din DOOM2 situaţii în
care substantivele prezintă forme literare libere de gen În ce
măsură norma actuală continuă norma veche sau se
constituie într-un un element de noutate al DOOM2 faţă de
DOOM1. Este sau nu justificată schimbarea.
5. Situaţii în care substantivele prezintă forme literare libere
de număr şi forme diferite, specializate semantic. Se vor
selecta din DOOM2 situaţii în care substantivele prezintă
forme literare libere de număr şi forme diferite, specializate
semantic. În ce măsură norma actuală continuă norma
veche sau se constituie într-un un element de noutate al
DOOM2 faţă de DOOM1. Este sau nu justificată
schimbarea.
6. Situaţii în care verbele prezintă normă unică sau normă
în variaţie liberă în ce priveşte formarea prezentului la
indicativ şi la conjunctiv cu sau fără sufix flexionar. Se vor
selecta din DOOM2 astfel de cazuri. În ce măsură norma
actuală continuă norma veche sau se constituie într-un un
element de noutate al DOOM2 faţă de DOOM1. Este sau nu
justificată schimbarea.
7. Analiza conţinuturilor prevăzute în programele şcolare şi
actualizate în manualele şcolare alternative în uz, din
perspectiva modului în care se insistă asupra aspectelor care
ţin de fixarea normelor la diferite niveluri ale limbii
8. Colocviu
Bibliografie

Nr. ore
4

4

2

4

4

4

2

4

Metode de predare
conversaţia;
demonstraţia
didactică;
problematizarea;
învăţarea prin
descoperire; metoda
exerciţiului

Observaţii
- moduri de
organizare a
activităţilor de
seminar: frontal,
individual, pe grupe;
- resurse materiale
folosite în activităţile
de seminar: textesuport pentru analiză;
fişe de lucru.
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1. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, 1982 (DOOM1).
2. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti,
2005. (DOOM2).
3. Dragomirescu, Alina, Nicolae, Alexandru, 101 greşeli de lexic şi de semantică, Bucureşti, Editura Humanitas,
2011.
4. Gramatica de bază a limbii române, Bucureşti, 2010.
5. Iacob, N., Morfologia limbii române, partea I, Suceava, 2002; partea a II-a, Suceava, 2006.
6. Nedelcu, Isabela, 101 greşeli gramaticale, Bucureşti, Editura Humanitas, 2012.
7. Sala, Marius, 101 cuvinte moştenite, împrumutate şi create, Bucureşti, Editura Humanitas, 2010.
Bibliografie minimală
1. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, 1982 (DOOM1).
2. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Bucureşti,
2005. (DOOM2).
3. Dragomirescu, Alina, Nicolae, Alexandru, 101 greşeli de lexic şi de semantică, Bucureşti, Editura Humanitas,
2011.
4. Nedelcu, Isabela, 101 greşeli gramaticale, Bucureşti, Editura Humanitas, 2012.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din ţară.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Cunoaşterea şi interpretarea adecvată a
Examinare orală pe baza 50%
conceptelor de bază
tematicii cursurilor
Capacitatea de interpretare şi de analiză a
Activitatea desfășurată la 50%
Seminar
faptelor de limbă
orele de seminar
Participare activă la seminare
Standard minim de performanţă
Standarde minime pentru nota 5:
însuşirea principalelor noţiuni, idei şi teorii din domeniul limbii române contemporane;
explicarea mecanismului după care funcţionează norma, tendinţa, inovaţia şi abaterea de la normă;
înţelegerea modului în care morfologia intervine în stabilirea normelor ortografice;
deprinderea de a analiza orice parte de vorbire, ţinând seama de caracteristicile clasei;
parcurgerea unei bibliografii minime (două cărţi din cele indicate).
Standarde minime pentru nota 10:
abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate;
exemple analizate, comentate;
mod personal de abordare şi interpretare; analizarea în mod critic a normelor impuse prin lucrările normative
în vigoare la un moment dat.
parcurgerea a 4 lucrări din bibliografia indicată.
Curs

-

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
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

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

Analiza textului literar

Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Geta Moroşan

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Geta Moroşan
II
Semestrul
II
Tipul de evaluare
Colocviu
Categoria formativă a disciplinei
DC
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DA
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
42 Curs 14 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

Proiect
Proiect

Ore
10
9
10
2
2

31
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Nu este cazul
Competenţe
 Istorie literaturii, Teoria literaturii
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
– Sală de curs
Desfăşurare
Lucrări
– Sală de curs
aplicaţii
practice
Competenţe specifice acumulate
_ Cunoasterea continitului conceptelor fundamentale cu care se opereaza in analiza textului
literar (text, structura, analiza, genotext, fonotext, metatext, ...);
_ Cunoașterea specificului stilului artistic, conceput ca textualizare a unei viziuni estetice;
Competenţe
_ Cunoașterea celor trei niveluri ale structurii oprei literare (cf. A.Marino) și a straturilor de
profesionale
semnificatie ale textului;
- Cunoașterea functiilor limbajului actualizate prin textul literar și a celor șase factori
constituenți ai actului de comunicare;
69/112
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_ Cunoașterea (recunoașterea) componentelor de ordin compozițional și structural ale textelor
apartinand diferitelor genuri literare și perceperea procesului de semnificare, avand in vedere, in
primul rand, tipul de discurs specific;
_ Identificarea in textele literare a figurilor de sunet, a celor semantice, sintactice, de
constructie, de gandire, cu valoare stilistica;
_ Realizarea unei analize a textului bazata pe insușirea cunoștințelor privind compozitia și
structura specifice genului literar caruia ii apartine textul.
_
Competenţe
_ Investigarea realitatii artistice ca o realitate semnificanta ce transcende opera;
transversale
_ Cunoașterea aspectului fundamental ca in analiza textului literar ca semn stilistic poetic
trebuie avuta in vedere complementaritatea planurilor paradigmatic si sintagmatic, precum și
interdependenta straturilor de semnificatie, a caror unitate, in mod concret, este indisociabila;
_ Intelegerea faptului ca sensul unei opere literare nu este identificabil la un nivel sau altul al
operei, ci rezultatul unei constructii, al unui act unificator, caci „structura este cea care releva
sensul”.
_ Decodarea mesajului estetic prin relevarea valorilor exprimate sau latente ale textului literar,
printr-un demers intra- și inter-disciplinar, prin apel la cunoștinte conexe stilisticii: teoria, critica
și istoria literara, estetica, semiotica);
_ Impletirea perspectivei strict lingvistice cu aceea, larg cuprinzatoare, a componentei stilistice
și estetice in identificarea structurii textului;
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al _ Formarea competentelor de natura teoretica și aplicație practică în analiza textului literar
disciplinei
Obiective
Curs
_ Insușirea perspectivelor, conceptelor si instrumentelor necesare unei analize adecvate a textului literar;
specifice
_ Insușirea cunoștințelor privind elementele de compoziție și de ordin structural specifice fiecărui gen
literar:
(liric, epic, dramatic)
Semina _ Consolidarea notiunilor teoretice fundamentale: motiv, tema, figuri de stil, cele trei tipuri de
r
vorbire (directă, indirectă și indirecta libera);
_ Identificarea/Aplicarea notiunilor noi predate la curs;
_ Competență in contextualizarea cunoștințelor teoretice la tipurile de texte propuse spre
analiză, aprtinând fiecărui gen literar;
8. Conţinuturi
Curs sem. II
- Curs introductiv. Definirea conceptelor: text literar,
analiză, sens, structură, tema, motiv; perspectivele de
referință ale textului literar (sintactică, pragmatică,
semantică); nivelele de expresivitate ale textului literar.
Genurile literare - variante de textualizare a tipurilor de
comunicare artistică: confesiv-contemplativă, narativă,
dramatică

Nr. ore
2

Metode de predare
Prelegerea,
conversaţia euristică

Observaţii

a). Analiza textului liric: trăsăturile limbajului poetic;
4
Prelegerea,
Elementele de compoziție; tipurile de discurs liric; figuri de
conversaţia euristică
stil; elemente de prozodie și metrică.
b). Analiza textului epic: atitudinea epică și formele
4
Prelegerea,
epicului; compoziția, construcția subiectului, instanțele
conversaţia euristică
comunicării, tipuri de focalizare, modalitațile narării,
modurile de expunere, registrele stilistice.
c). Analiza textului dramatic: textul dramatic și stilul
4
Prelegerea,
scenic (definire, caracteristici); principalele elemente de
conversaţia euristică
ordin structural (comune, parțial, cu cele specifice textului
epic: fabula, trasaturile distincte ale fabulei); elementele
constitutive ale acțiunii operelor dramatice clasice;
construcția personajelor și reliefarea raporturilor dintre ele;
modul povestirii în textul dramatic; dialogul, notațiile
parantetice; viziunea narator-personaj; didascaliile.
Bibliografie
1. Adam, Jean-Michel, Revaz, Francoise – Analiza povestirii, trad. Sorin Pârvu, Ed. Institutul European, Iaşi,
1999;
2. Burgos, Jean – Pentru o poetică a imaginarului, Ed. Univers, Bucureşti, 1988
3. Duda, Gabriela – Introducere în teoria literaturii, Ed. ALL Educaţional, Bucureşti, 1998;

Programa analitică / Fişa disciplinei
4. Hugo, Friederich – Structura lirii moderne, E.P.L.U., Bucureşti, 1985
5. Irimia, Dumitru – Introducere în stilistică, Ed. Polirom, Iaşi, 1999;
6. Kayser, W. – Opera literară, trad şi note H.R. RadianEd. Univers, Bucureşti 1978
7. Kristeva, Julia – Problemele structurii textului. Antologie „Tel Quel”, Ed. Univers, Bucureşti, 1989
8. Lintvelt, J. – Punctul de vedere. Încercare de tipologie narativă. Ed. Univers, Bucureşti, 1994;
9. Mancaş, Mihaela – Limbajul artistic românesc în secolul XX, Ed. Minerva, Bucureşti, 1997
10. Munteanu, Ştefan – Introducere în stilistica operei literare, Ed. de Vest, Timişoara, 1995;
11. Muthu, Mircea – Liviu Rebreanu sau paradoxul organicului; Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1993
12. Parfene, Constantin – Teorie şi analiză literară. Ghid practic; Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1993
13. Stati, Sorin; Bulgăre, Gh. – Analize sintactice şi stilistice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970
14. Ţugui, Grigore – Interpretarea textului poetic, Ed. Univ „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1997
15. Ubersfeld, Anne – Termenii cheie ai analizei teatrului, trad. Georgeta Loghin, Institutul European, Iaşi, 1999
16. Wellek, R.; Waren, A. – Teoria literaturii, E.P.L.U., Bucureşti 1967
17. Valette, Bernard – Romanul. Introducere în metodele şi tehnicile moderne de analiză literară, trad. Gabriela
Abăluţă, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1997
18. *** Studii de stilistică, poetică, semiotică, Cluj-Napoca, 1980
Bibliografie minimală
1. Adam, Jean-Michel, Revaz, Francoise – Analiza povestirii, trad. Sorin Pârvu, Ed. Institutul European, Iaşi,
1999;
2. Duda, Gabriela – Introducere în teoria literaturii, Ed. ALL Educaţional, Bucureşti, 1998;
3. Munteanu, Ștefan, Introducere in stilistica operei literare, Ed. De Vest, Timișoara, 1995;
4. Parfene, Constantin – Teorie şi analiză literară. Ghid practic; Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1993
5. Ubersfeld, Anne – Termenii cheie ai analizei teatrului, trad. Georgeta Loghin, Institutul European, Iaşi, 1999
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Lucrări practice
Seminar organizatoric
2
– Expunerea, conversația
Analiza textului liric din opera autorilor: Eminescu,
12
Macedonski, Bacovia, Blaga, Barbu, Arghezi, V.
– Expunerea, comunicare
Voiculescu, Nichita Stănescu.
interactivă, conversaţia euristică,
Analiza textului epic:Sadoveanu - povestire, roman,
8
evaluare
Rebreanu - nuvelă, roman
Analiza textului dramatic: I.L. Caragiale, Camil Petrescu
6
Bibliografie
1. Adam, Jean-Michel, Revaz, Francoise – Analiza povestirii, trad. Sorin Pârvu, Ed. Institutul European, Iaşi,
1999;
2. Irimia, Dumitru – Introducere în stilistică, Ed. Polirom, Iaşi, 1999;
3. Kristeva, Julia – Problemele structurii textului. Antologie „Tel Quel”, Ed. Univers, Bucureşti, 1989
4. Mancaş, Mihaela – Limbajul artistic românesc în secolul XX, Ed. Minerva, Bucureşti, 1997
5. Munteanu, Ştefan – Introducere în stilistica operei literare, Ed. de Vest, Timişoara, 1995;
6. Muthu, Mircea – Liviu Rebreanu sau paradoxul organicului; Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1993
7. Parfene, Constantin – Teorie şi analiză literară. Ghid practic; Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1993
8. Stati, Sorin; Bulgăre, Gh. – Analize sintactice şi stilistice, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970
9. Ţugui, Grigore – Interpretarea textului poetic, Ed. Univ „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1997
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
– Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu programele analitice aferente din ţară şi corespund competenţilor
vizate în acest program de studiu.
9.

10. Evaluare
Tip activitate

Curs

Lucări
practice

Criterii de evaluare
 Însușirea conţinutului conceptelor fundamentale
pentru analiza adecvată a unui text literar
 Cunoașterea elementelor de compoziție și de ordin
structural specifice textelor aparținând fiecărui gen
literar.
 Aplicarea nuanțată, contextualizata a notiunilor
teoretice insușite în analiza textelor literare;
 Realizarea unei analize literare pe orice tip de text
 Discurs coerent, limbaj literar, terminologie
științifică.

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Examen scris
50%

Examinare orală
50%

Programa analitică / Fişa disciplinei
Standard minim de performanţă
 Prezentare clară, coerentă a subiectului;
 Însuşirea cunoştinţelor importante, esenţiale din tematica cursului.
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
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

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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


Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Limba romana contemporana. Sintaxa 2
Titularul activităţilor de curs
Prof. univ. dr. Rodica Nagy
Titularul activităţilor de seminar
Prof. univ. dr. Rodica Nagy
Anul de studiu III
Semestrul
1
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
3
Curs 2
Seminar
1
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
14
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

Curriculum
Competenţe

Compet
enţe
profesio
nale

DO

Proiect
Proiect

ore
25
25
6
2

56
100
4

Precondiţii (acolo unde este cazul)




Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului

Desfăşurare
Seminar

aplicaţii
Laborator

Proiect



DS

sala de curs
sala de seminar

Competenţe specifice acumulate
Cunoastere si întelegere:
 definirea conceptelor de bază (funcţie sintactică, determinare, subordonare, regent etc.);
 utilizarea corectă a termenilor de specialitate (subiect, subiectivă, predicat, predicativă, elemente regente,
elemente de relaţie, contragere, expansiune etc.)
b. Explicare si interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice
ale disciplinei):
73/112

Programa analitică / Fişa disciplinei
 realizarea de conexiuni între rezultatele cunoaşterii;
 argumentarea enunţurilor;
 analiza şi sinteza, generalizarea, concretizarea
Compet
 capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobîndite;
enţe
 abilităţi de cercetare, creativitate
transver
 reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde;
sale
 implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina;
 abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii.

Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Cunoaşterea structurii sintactice a limbii române pentru formarea competențelor de
predare a gramaticii limbii române în gimnaziu și în liceu
Obiective specifice
 O1. Prezentarea limbii ca sistem complex de niveluri ierarhice
 O2. Definirea şi descrierea funcţiilor sintactice în vederea formării
competenţelor lingvistice necesare operării cu faptele de limbă în diferite situații
de comunicare;
 O3. Formarea capacităţilor necesare utilizării corecte a structurilor
sintactice;
 O4. Cultivarea limbii române literare
O5. Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă.


Conţinuturi

1. Funcţii sintactice. Conceptul de funcţie. Clasificare
2. Subiectul. Propoziţia subiectivă
3. Predicatul
4. Propoziţia predicativă. Atributul

Nr.
ore
2
2
2
2

5. Propoziţia atributivă. Atributul circumstanţial
6. Apoziţia
7. Complementul direct. Propoziţia completivă directă
8. Complementul indirect în propoziţie şi în frază
9. Complementul de agent. Complementul intern
10. Circumstanţialele de timp, de mod şi de loc
11. Circumstanţialele de cauză, de sop, condiţional

2
2
2
2
2
2
2

12. Circumstanţialele concesiv, consecutiv, de relaţie

2

Curs

Metode de predare

Observaţii

expunere (prelegere),
problematizarea, exerciţiul
etc.

13. Circumstanţiale în structuri ternare
4
Bibliografie
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Enciclopedia limbii române, coordonator: Marius Sala, Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2001
Academia Română,Gramatica limbii române, II, Enunţul, Bucureşti, 2005
Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997
Bidu-Vrânceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană Dindelegan, Gabriela,
Dicţionar General de Ştiinţe. Ştiinţe ale Limbii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997
Dimitriu, C., Tratat de gramatica a Limbii Române, II, Sintaxa, Institutul European, Iaşi, 2002
Draşoveanu, D., D., Teze şi antiteze în sintaxa limbii române, Clusium, Cluj, 1997
Guţu Romalo, Valeria, Sintaxa limbii române. Probleme şi interpretări, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973
Iordan, Iorgu, Limba română contem-porană, Bucureşti, 1956
Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Editura Polirom, Iaşi, 1997
Minuţ, Ana Maria, Morfosintaxa verbului în limba română veche, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2002
Nagy, Rodica, Determinare completivă şi determinare circumstanţială în limba română, Editura Universităţii Suceava, 2002
Nagy, Rodica, Sintaxa limbii române actuale, I, Editura Universităţii Suceava, 2002, II, Editura Universităţii Suceava, 2004
Neamţu, G., G., Predicatul în limba română, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986
Pană Dindelegan, Gabriela, Sintaxă şi semantică, Universitatea Bucureşti, 1992
Pană Dindelegan, Gabriela, Teorie şi analiză gramaticală, Editura Coresi, Bucureşti, 1994
Pană Dindelegan, Gabriela, Elemente de gramatică: dificultăţi, controverse, noi interpretări, Humanitas Educaţional,
Bucureşti, 2003
Popescu, Th., Constantin, Gramatica limbii române, II, Sintaxa propoziţiei, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 1997
Popescu, Th., Constantin, Gramatica limbii române, III, Sintaxa frazei şi alte probleme speciale de sintaxă, Universitatea
„Ştefan cel Mare” Suceava, 1998
Şerban, Vasile, Sintaxa limbii române – curs practic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970
Şerban, Vasile, Teoria şi topica propoziţiei în româna contemporană, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974
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Tamba Dănilă, Elena, Vechi şi nou în sintaxa limbii române, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2004
Teodorescu, Ecaterina, Propoziţia subiectivă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972
Timofte, Monica, Actualitatea sintaxei clasice moderne , Demiurg, Iaşi, 2005
Bibliografie minimală
Academia Română, Gramatica limbii române, II, Enunţul, Bucureşti, 2005
Academia Română, Gramatica de bază a limbii române, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010
Dimitriu, C., Tratat de gramatica a Limbii Române, II, Sintaxa, Institutul European, Iaşi, 2002
Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Editura Polirom, Iaşi, 1997
Nagy, Rodica, Sintaxa limbii române actuale. Unități, raporturi și funcții, Institutul European, Iaşi, 2005
Timofte, Monica, Actualitatea sintaxei clasice moderne, Demiurg, Iaşi, 2005
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1 Subiectul şi predicatul. Realizări în propoziţie şi în frază
2
expunere (prelegere),
problematizarea,
2. Atributul. Propoziţia atributivă.
2
exerciţiul etc.
3. Atributul circumstanţial în propoziţie şi în frază
2
4. Apoziţia – actualizare la niveluri ierarhice diferite
2
5.Clasa complementelor – realizări în propoziţie şi în frază
2
6.Clasa circumstanţialelor – realizări ale funcţiei de 2
circumstanţial în propozie şi în frază
7. Circumstanţiale în structuri ternare
2
Bibliografie
Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Enciclopedia limbii române, coordonator: Marius Sala, Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2001
Academia Română,Gramatica limbii române, II, Enunţul, Bucureşti, 2005
Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997
Bidu-Vrânceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană Dindelegan, Gabriela,
Dicţionar General de Ştiinţe. Ştiinţe ale Limbii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997
Dimitriu, C., Tratat de gramatica a Limbii Române, II, Sintaxa, Institutul European, Iaşi, 2002
Draşoveanu, D., D., Teze şi antiteze în sintaxa limbii române, Clusium, Cluj, 1997
Guţu Romalo, Valeria, Sintaxa limbii române. Probleme şi interpretări, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973
Iordan, Iorgu, Limba română contem-porană, Bucureşti, 1956
Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Editura Polirom, Iaşi, 1997
Minuţ, Ana Maria, Morfosintaxa verbului în limba română veche, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2002
Nagy, Rodica, Determinare completivă şi determinare circumstanţială în limba română, Editura Universităţii Suceava, 2002
Nagy, Rodica, Sintaxa limbii române actuale, I, Editura Universităţii Suceava, 2002, II, Editura Universităţii Suceava, 2004
Neamţu, G., G., Predicatul în limba română, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986
Pană Dindelegan, Gabriela, Sintaxă şi semantică, Universitatea Bucureşti, 1992
Pană Dindelegan, Gabriela, Teorie şi analiză gramaticală, Editura Coresi, Bucureşti, 1994
Pană Dindelegan, Gabriela, Elemente de gramatică: dificultăţi, controverse, noi interpretări, Humanitas Educaţional,
Bucureşti, 2003
Popescu, Th., Constantin, Gramatica limbii române, II, Sintaxa propoziţiei, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, 1997
Popescu, Th., Constantin, Gramatica limbii române, III, Sintaxa frazei şi alte probleme speciale de sintaxă, Universitatea
„Ştefan cel Mare” Suceava, 1998
Şerban, Vasile, Sintaxa limbii române – curs practic, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970
Şerban, Vasile, Teoria şi topica propoziţiei în româna contemporană, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974
Bibliografie minimală
Academia Română, Gramatica limbii române, II, Enunţul, Bucureşti, 2005
Academia Română, Gramatica de bază a limbii române, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010
Dimitriu, C., Tratat de gramatica a Limbii Române, II, Sintaxa, Institutul European, Iaşi, 2002
Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Editura Polirom, Iaşi, 1997
Nagy, Rodica, Sintaxa limbii române actuale. Unități, raporturi și funcții, Institutul European, Iaşi, 2005
Timofte, Monica, Actualitatea sintaxei clasice moderne , Demiurg, Iaşi, 2005




Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
corelarea perspectivei academice (2005) cu exigențele programei de gimnaziu și de liceu (incă) în vigoare


Tip activitate
Curs

Evaluare
Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a conceptelor
specifice studiului sintaxei, precum şi a
bibliografiei obligatorii.

Metode de evaluare
Examen scris

Pondere din nota
finală
50%

Programa analitică / Fişa disciplinei
Prezenţa la seminarii este obligatorie în
referat
proporţie de 50%
Seminar
(7 seminarii)
Analize pe marginea bibliografiei obligatorii
Standard minim de performanţă Standarde minime pentru nota 5:

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;

cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;
Standarde minime pentru nota 10:

abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate;

exemple analizate, comentate;

mod personal de abordare şi interpretare;

parcurgerea bibliografiei.
Data completării
28.09.2016

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

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Istoria literaturii române (Poezia interbelică)
Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Ovidiu Morar

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Conf. univ. dr. Ovidiu Morar
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)

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
30
20
30
3

80
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 C4.1. Identificarea şi definirea conceptelor, metodelor şi teoriilor fundamentale
Competenţe

C4.5. Elaborarea unei lucrări/unui referat de dimensiune ş de complexitate medie, utilizand
profesionale
termenii ş metodele de bază din domeniul teoriei literare
Competenţe
 CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu
transversale
respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice şi cu aplicarea riguroasă a regulilor de citare.
 CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup; dezvoltarea capacităţilor de comunicare
6.
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interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă.
CT3. Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare;
conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 însuşirea noţiunilot de bază ale istoriei literaturii române (capitolul Poezia
interbelică)
formarea de capacităţi necesare pentru înţelegerea şi interpretarea textului lpoetic
Obiective specifice




cunoaşterea creaţiei poetice a celor mai importanţi poeţi interbelici
înţelegerea noţiunilor de modernism, tradiţionalism, avangardism

8. Conţinuturi
Curs
1-2. Contextul cultural interbelic. Privire generală.
Tradiţionalism şi modernism. Reviste literare interbelice.

Nr. ore
4

Metode de predare
Expunere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză textuală.

3. Conceptul modern de poezie.

2

Expunere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză textuală.
Expunere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză textuală.

Observaţii
Materiale folosite în
cadrul procesului
educaţional specific
disciplinei: suport de
curs cu textele
discutate.

4-5. Poezia lui George Bacovia.
4
6-7. Poezia lui Tudor Arghezi.
4
8-9. Poezia lui Ion Barbu.
4
10-11. Poezia lui Lucian Blaga.
4
12.. Avangardismul poetic.
2
13.. Poezia tradiţionalistă interbelică.
2
14. Poezia generaţiei războiului.
2
Bibliografie
Balotă, Nicolae, Arte poetice ale secolului XX, Editura Minerva, Bucureşti, 1976.
Balotă, Nicolae, Opera lui Tudor Arghezi, Editura Eminescu, Bucureşti, 1979.
Caraion, Ion, Bacovia. Sfârşitul continuu, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1977.
Călinescu, George, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţia a II-a, Editura Minerva, Bucureşti,
1981.
Călinescu, Matei, Conceptul modern de poezie (de la romantism la avangardă), Editura Paralela 45, Piteşti, 2009.
Crohmălniceanu, Ovid S., Literatura română între cele două războaie mondiale, Editura Minerva, Bucureşti, 1974.
Dicţionar analitic de opere literare româneşti, vol. I-IV, coordonator Ion Pop, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca,
1998-2001.
Friedrich, Hugo, Structura liricii moderne, ediţia a II-a, traducere de Dieter Fuhrmann, Editura Univers, Bucureşti,
1998.
Lovinescu, Eugen, Istoria literaturii române contemporane, ediţia a II-a, Editura Minerva, Bucureşti, 1981.
Micu, Dumitru, “Gândirea” şi gândirismul, Editura Minerva, Bucureşti, 1975.
Micu, Dumitru, Modernismul românesc, Editura Minerva, Bucureşti, 1984.
Mincu, Marin, Introducere în poetica lui Ion Barbu, în Ion Barbu, Poezii, Editura Albatros, Bucureşti, 1975.
Morar, Ovidiu, Istoria literaturii române. Poezia interbelică (Note de curs), Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”,
Suceava, 2013.
Ornea, Zigu, Tradiţionalism şi modernitate în deceniul al treilea, Editura Eminescu, Bucureşti, 1980.
Scarlat, Mircea, Istoria poeziei româneşti, III-IV Editura Minerva, Bucureşti, 1986.
Simion, Eugen, Scriitori români de azi, I, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1974.
Bibliografie minimală
Balotă, Nicolae, Arte poetice ale secolului XX, Editura Minerva, Bucureşti, 1976.
Crohmălniceanu, Ovid S., Literatura română între cele două războaie mondiale, Editura Minerva, Bucureşti, 1974.
Morar, Ovidiu, Istoria literaturii române. Poezia interbelică (Note de curs), Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”,
Suceava, 2013.
Scarlat, Mircea, Istoria poeziei româneşti, III-IV, Editura Minerva, Bucureşti, 1986.
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
1. George Bacovia.
2. Tudor Arghezi.

Nr. ore
2
2

Metode de predare
Expunere,
problematizare,

Observaţii
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3. Ion Barbu.
2
conversaţie euristică,
4. Lucian Blaga.
2
analiză textuală,
5. Poezia de avangardă: Tristan Tzara, B.
2
studiu de caz.
Fundoianu, Ilarie Voronca, Gellu Naum.
6. Poezia tradiţionalistă: I. Pillat, V. Voiculescu.
2
7. Poezia “generaţiei pierdute”: I. Caraion, Geo
Dumitrescu.
2
Bibliografie
Arghezi, Tudor, Ars poetica, ediţie îngrijită de Ilie Guţan, Editura Dacia, Cluj, 1974.
Avangarda literară românească, antologie studiu introductiv şi note biobibliografice de Marin Mincu, traduceri de
Ştefania Mincu, Editura Minerva, Bucureşti, 1983.
Balotă, Nicolae, Arte poetice ale secolului XX, Editura Minerva, Bucureşti, 1976.
Balotă, Nicolae, Opera lui Tudor Arghezi, Editura Eminescu, Bucureşti, 1979.
Barbu, Ion, Pagini de proză, ediţie de Dinu Pillat, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968.
Caraion, Ion, Bacovia. Sfârşitul continuu, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1977.
Crohmălniceanu, Ovid S., Literatura română între cele două războaie mondiale, Editura Minerva, Bucureşti, 1974.
Mincu, Marin, Introducere în poetica lui Ion Barbu, în Ion Barbu, Poezii, Editura Albatros, Bucureşti, 1975.
Morar, Ovidiu, Avangardismul românesc, Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, Bucureşti, 2005.
Morar, Ovidiu, Istoria literaturii române. Poezia interbelică (Note de curs), Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”,
Suceava, 2013.
Scarlat, Mircea, Istoria poeziei româneşti, III-IV, Editura Minerva, Bucureşti, 1986.
Simion, Eugen, Scriitori români de azi, I, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1974.
Bibliografie minimală
Balotă, Nicolae, Arte poetice ale secolului XX, Editura Minerva, Bucureşti, 1976.
Crohmălniceanu, Ovid S., Literatura română între cele două războaie mondiale, Editura Minerva, Bucureşti, 1974.
Morar, Ovidiu, Istoria literaturii române. Poezia interbelică (Note de curs), Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”,
Suceava, 2013.
Scarlat, Mircea, Istoria poeziei româneşti, III-IV, Editura Minerva, Bucureşti, 1986.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.

9.


10. Evaluare
Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Este necesară o cunoaştere a operelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Examen scris pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor

50%

Referat pe o temă precizată

50%

Tip activitate
Curs

Prezenţa la seminarii este obligatorie în
proporţie de 50%
Seminar
(3 seminarii)
interpretări creative, pe marginea bibliografiei
obligatorii
Standard minim de performanţă
 însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;

cunoaşterea problemelor de bază din domeniu
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
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Dramaturgia românească în perioada interbelică
Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Aurel BUZINCU

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu 3
Regimul disciplinei

Conf. univ. dr. Aurel BUZINCU
Semestrul
1
Tipul de evaluare
Examen
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 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
7
6
5
2
2

20
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Teoria literaturii, Istoria literaturii române
Competenţe
 Cunoștinte de istorie literară
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului

Desfăşurare
Seminar

aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază în studiul literaturii dramatice şi a
Competenţ
treatrului ca artă de sine stătătoare;
e
Identificarea particularităţilor importante de formă, stil, tematică în dramaturgia românească interbelică
profesional
şi interpretarea lor ;
e
6.

Competenţ

Definirea literaturii dramatice şi a teatrului ;
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e
Identificarea şi interpretarea modelului de cunoaştere propus în textul literar dramatic prin utilizarea
transversal unor instrumente precum conflict dramatic, personaj dramatic, etică, discurs, limbaj, viziune asupra
e
lumii etc.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Insuşirea şi valorificarea conceptelor de baza din domeniul literaturii dramatice;
Obiective specifice
Formarea capacităţii necesare pentru analiza si interpretarea textului literar
dramatic;
Cunoaşterea şi înţelegerea textelor si autorilor dramatici repreyentativi ai perioadei.
8. Conţinuturi
Curs
Teatrul între literatură şi artă de sine stătătoare

Nr. ore
2

Specificul limbajului dramatic şi teatral

2

Teoretizări interbelice româneşti în domeniu

2

Condiţia teatrului în cultura epocii

2

Particularităţi de evoluţie: raportarea autorilor la
predecesori, la evoluţiile din dramaturgia universlă, la
problematica vieţii autohtone şi la publicul interbelic de
teatru

2

Specificul structurării textului şi conflictului dramatic;
specificul tematic, problematica şi registrul tratării
acestora;

2

Metode de predare
Prelegere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză de text,
studiul de caz.

Observaţii

Construcţia personajului dramatic; metafora teatrală ca
2
semn generator de înţeles
Bibliografie
- Brădăţeanu, Virgil, Comedia în dramaturgia românească, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970
- Brădăţeanu, Virgil, Drama istorică naţională, EPL, Bucureşti, 1966
- Brădăţeanu, Virgil, Istoria literaturii dramatice româneşti şi a artei spectacolului, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1979
- Massof, Ioan, Teatrul românesc. Privire istorică, vol. IV-VIII, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972-1981
Opera autorilor studiaţi. Studii critice şi lucrari monografice despre autorii studiati
Bibliografie minimală
Brădăţeanu, Virgil, Istoria literaturii dramatice româneşti şi a artei spectacolului, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1979
Massof, Ioan, Teatrul românesc. Privire istorică, vol. IV-VIII, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972-1981
Textele dramatice comentate (in editii critice).
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Seminar organizatoric. Mihail Sorbul, Patima roşie;
2
Prelegere, problematizare,
Lucian Blaga, Zamolxe, Meşterul Manole;
2
conversaţie euristică,
Camil Petrescu, Suflete tari, Act veneţian;
2
analiză de text
Victor Ion Popa, Ciuta, Muşcata din fereastră, Take,
2
Ianke şi Cadâr;
George Mihail Zamfirescu, Domnişoara Nastasia,
2
Idolul şi Ioan Anapoda;
Tudor Muşatescu, Titanic-Vals, …Escu, Visul unei nopţi
2
de iarnă;
G. Ciprian, Omul cu mârţoaga, Capul de răţoi; Mihail
2
Sebastian, Jocul de-a vacanţa, Steaua fără nume
Bibliografie
- Brădăţeanu, Virgil, Comedia în dramaturgia românească, Ed. Minerva, Bucureşti, 1970
- Brădăţeanu, Virgil, Drama istorică naţională, EPL, Bucureşti, 1966
- Brădăţeanu, Virgil, Istoria literaturii dramatice româneşti şi a artei spectacolului, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1979
- Massof, Ioan, Teatrul românesc. Privire istorică, vol. IV-VIII, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972-1981
Opera autorilor studiaţi. Studii critice şi lucrari monografice despre autorii studiati
Bibliografie minimală
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Brădăţeanu, Virgil, Istoria literaturii dramatice româneşti şi a artei spectacolului, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1979
Massof, Ioan, Teatrul românesc. Privire istorică, vol. IV-VIII, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972-1981
Textele dramatice comentate (in editii critice).
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu cele din programele de studiu din alte universităţi din ţară şi
contribuie la dezvoltarea competenţelor asociate acestui program de studiu.

9.


10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

-însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;
-mod personal de abordare şi interpretare;
Curs
-capacitatea de sinteză şi de analiză;
-capacitatea de a utiliza diferite metode critice.
-cunoştinţe certe şi profund argumentate;
Seminar
-exemple analizate, comentate;
-mod personal de abordare şi interpretare.
Standard minim de performanţă
 Cunoașterea textelor dramatice studiate
 însuşirea terminologiei de specialitate;
 lectura contextualizată a textelor din tematică;
 cunoaşterea problemelor de bază din domeniu.
Data completării
28.09.2016

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Examen oral

50%

Participare activa la
activitatile de curs si seminar

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

FIŞA DISCIPLINEI

Suceava

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
KITSCH-UL ÎN LITERATURĂ
Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Daniela Petroşel

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Conf. univ. dr. Daniela Petroşel
Semestrul
1
Tipul de evaluare
Colocviu
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 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

DA

Proiect
Proiect

ore
6
5
5
3
3

19
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sala de curs dotată cu computer şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sala de seminar dotată cu computer şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate

definirea conceptelui de kitsch şi urmărirea evoluţiei definirii sale;

înţelegerea modului în care kitsch-ul se raportează la diferite vârste estetice;
Competenţe 
realizarea de conexiuni între diferite vîrste ale sensibilităţii literare, ţinînd cont de modul în care
profesionale
acestea prelucrează kitsch-ul;

argumentarea opiniilor prin invocarea unor exemple din autori şi teoreticieni cunoscuţi;

dezvoltarea capacităţii de a crea un text kitsch, respectînd o reţetă;
6.
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dezvoltarea capacităţii de a discerne fenomenele artistice autentice de manifestările kitsch;
Competenţe 
Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica
transversale
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 studenţilor cu resorturile psihologice şi sociale ce determină
apariţia kitsch-ului;
Obiective specifice

8.

 Identificarea trăsăturilor specifice literaturii de consum;
 Urmărirea modului în care kitsch-ul este valorificat artistic în diferite perioade
estetice.

Conţinuturi

Curs


Nr.
ore
2

Metode de predare

Observaţii

Prelegere, problematizare,
Curs introductiv; originea termenului şi accepţiunile
conversaţie euristică, analiză de
sale
text
2

Istoria definirii fenomenului
2

Criterii de identificare a kitsch-ului
2

Kitsch-ul şi formele literaturii de consum
2

Kitsch-ul romantic
2

Avangarda şi kitsch-ul
2

Statutul kitsch-ul în contextul paradigmei
postmoderne.
Bibliografie
 Achiţei, Gheorghe, Frumosul dincolo de artă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1988
 Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii, Editura Univers, Bucureşti, 1995
 Greenberg, Clement, Avangardă şi kitsch, în ,,Ideea”, nr. 18/2004, disponibil la adresa
 http://idea.ro/revista/?q=ro/node/40&articol=257.
 Herman Istvan, Kitsch-ul, fenomen al pseudo-artei, Editura politică, Bucureşti, 1973.
 Moles, Abraham, Psihologia Kitsch-ului. Arta fericirii, Editura Meridiane, Bucureşti, 1980
 Sontag, Susan, Împotriva interpretării, Editura Univers, 2000
Bibliografie minimală
 Achiţei, Gheorghe, Frumosul dincolo de artă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1988
 Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii, Editura Univers, Bucureşti, 1995
 Moles, Abraham, Psihologia Kitsch-ului. Arta fericirii, Editura Meridiane, Bucureşti, 1980
Seminar
 Seminar introductiv

Nr. ore
2

Metode de predare
Conversaţia euristică,
prelegerea
Conversaţia euristică,
problematizarea, analiza
textuală

Observaţii

2
 Kitsch-ul şi cultura de masă
2
 Omul kitsch: două chipuri - Mitică a lui Caragiale şi
Omul fără însuşiri de Musil
2
 Formele kitsch ale literaturii erotice (Sandra Brown,
Danielle Steele etc)
2
 Manoil şi Elena de D. Bolintineanu – trăsături ale
kitsch-ul romantic
2
 Valorificarea estetică a kitsch-ului: analiza ale unor
fragmente de text avangardiste (Ilarie Voronca,
Benjamin Fundoianu etc.)
2
 Alexandru Muşina – poezia kitsch-ului
Bibliografie
 Bolintineanu, Dimitrie, Manoil. Elena, postfaţă şi bibliografie de Teodor Vîrgolici, Editura Minerva, Bucureşti, 1988.
 Caragiale. I.L. Opere, I-IV, Ediţie îngrinjită şi cronologie de Stancu Ilin, Nicolae Bârna, Constantin Hârlav, Editura
Univers enciclopedic, Bucureşti, 2000.
 Musil, Robert, Omul fără însuşiri, Editura Univers, Bucureşti, 1995
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 Alexandru Muşina, http://www.poeziile.com/autori/Alexandru-Musina/index1.php
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu cele din programele de studiu din alte universităţi din ţară
(Universitatea din Târgu-Mureş) şi din străinătate (Brown University) şi contribuie la dezvoltarea
competenţelor necesare acestui program de studiu.
9.


10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare




Examen oral
parcurgerea integrală a bibliografiei;
abilităţi dezvoltate de analiză a textului
Curs
literar;
 cunoştinţe temeinice referitoare la istoria şi
estetica fenomenului kitsch;
Referat
 analize literare pertinente şi de nuanţă, cu
un pronunţat caracter problematizant;
Seminar
 mod personal matur de abordare şi
interpretare.
Standard minim de performanţă
 parcurgerea parţială a bibliografiei;
 însuşirea principalelor noţiuni necesare identificării kitsch-ului.
Data completării
28.09.2016

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

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Limba română contemporană (Stilistica)
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Dorel Fînaru

Titularul activităţilor de seminar

Lector univ. dr. Dorel Fînaru

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)

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

DF
DO

Proiect
Proiect

-

ore
20
10
24
2
2

56
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
- sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
- sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector;
aplicaţii
Laborator
Proiect
Competenţe specifice acumulate
- prezenţa în referate a aplicaţiei pe text/corpus de texte. Pentru analiza stilistică a limbajului oral este
apreciată îndeosebi prezenţa materialului cules prin anchete lingvistice proprii;
Competenţe
- abilitatea de a revela valoarea stilistică a unor fenomene fonetice, morfologice, lexicale, sintactice şi
profesionale
discursive în textul analizat, cu implicaţii asupra sensului/sensurilor textului supus analizei;
- contribuţia personală (părerile proprii asupra problemelor teoretice discutate, opinii personale asupra
6.

87/112
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textului analizat, originalitatea interpretării);
- abilitatea utilizării conceptelor de bază ale disciplinei;
- aspectul de lucrare ştiinţifică al referatului (întocmirea corectă a bibliografiei, citarea surselor utilizate,
folosirea trimiterilor – în text, în subsolul paginii sau la sfîrşitul lucrării -, utilizarea siglelor şi
abrevierilor consacrate etc.)
Competenţe - îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respactarea
transversale principiilor eticii activităţii ştiinţifice şi cu aplicarea riguroasă a regulilor de citare;
- aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup; dezvoltarea capacităţilor de comunicare interpersonală şi de
asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă;
- căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea
motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue;
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
- însuşirea şi valorificarea conceptelor de bază din domeniul stilisticii;
- capacitatea de a identifica apartenenţa unui discurs la un anumit stil şi de a-l
analiza stilistic;
Obiective specifice
- întrebuinţarea corectă a terminologiei stilistice şi a celei din ştiinţele conexe;
- fundamentarea teoretică a temei alese (parcurgerea principalelor volume şi studii
din bibliografie, prezentarea caracteristicilor de bază ale stilului/limbajului în
discuţie);
- participarea activă la seminarii;
- opinii argumentate despre valoarea lucrărilor colegilor;
- reacţia pozitivă la sugestii;
8. Conţinuturi
Curs
Curs 1: 1. Introducere în studiul stilistic al limbii
1.1.Obiectul stilisticii. Stilistica “lingvistică” şi
stilistica “literară”
1.2.Locul stilisticii între ştiinţele limbajului.
Stilistica între lingvistică şi poetică
1.3.Scurt istoric al stilisticii. Direcţii în stilistica
românească
Curs 2: 2. Concepte, principii, metode
2.1. Definirea conceptului de stil

Nr. ore
2

2

Curs 3: 2.2. Stiluri colective (funcţionale ) şi stiluri
individuale. “Norma” stilistică
2.3. Marcarea stilistică a enunţului
2.4. Stiluri şi limbaje
Curs 4: 3. Structura stilistică a limbii române contemporane
3.1. Consideraţii generale
3.2. Limbajul oral şi limbajul scris
Curs 5: 4. Limbajul oral
4.1. Consideraţii generale
4.3. Diferenţieri stilistice. Varianta rurală şi varianta
citadină
4.2. Descrierea pe nivele a limbajului oral
Curs 6: 4.4. Stilul conversaţiei
4.5. Stilul gnomic
Curs 7: 4.6. Stilul beletristic
Curs 8: 5. Limbajul scris
5.1. Consideraţii generale
5.2. Diferenţieri stilistice. Stilul epistolar şi stilurile
funcţionale.
5.3.Descrierea pe niveluri a stilurilor funcţionale ale
limbajului scris
Curs 9: 5.3.1. Stilul religios

2

Curs 10: 5.3.2. Stilul ştiinţific. Problema terminologiilor
tehnico-ştiinţifice
Curs 11: 5.3.3. Stilul beletristic

2

Curs 12: 5.3.4.1. Stilul publicistic. Limbajul publicistic
propriu-zis

2

2

2

2
2
2

2

2

Metode de predare
expunerea; conversaţia;
demonstraţia didactică;
problematizarea; învăţarea prin
descoperire

Observaţii
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Curs 13: 5.3.4.2. Stilul publicistic. Limbajul politic, 2
limbajul sportiv, limbajul publicitar etc.
Curs 14: 5.3.5. Stilul juridico-administrativ
2
Bibliografie
Andriescu, Al., Stil şi limbaj, Editura Junimea, Iaşi, 1977;
Bercea, Olimpia; Bercea, Liviu, Bibliografia stilisticii româneşti, Editura Facla, Timişoara, 1986;
Bogdan-Dascălu, Doina, Limbajul publicistic actual: de la perspectiva funcţională la cea funcţionalistă, Editura
Augusta, Timişoara, 2006;
Corniţă, Georgeta, Manual de stilistică, Editura Umbria, Baia Mare, 1995;
Coşeriu, Eugeniu, Omul şi limbajul său. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală.
Antologie, argument, note, bibliografie şi indici de Dorel Fînaru, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009;
Cvasnîi-Cătănescu, Maria, Retorică publicistică – de la paratext la text, Editura Universităţii, Bucureşti, 2006;
Dumistrăcel, Stelian, Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale, Institutul European, Iaşi,
2006;
Fînaru, Dorel (coord.), Analiza discursului poetic, Editura Universităţii din Suceava, Suceava, 2014;
Fînaru, Dorel, Ars poetica eminesciană, Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2006;
Fînaru, Dorel, „Ce e poezia?” Cinci lecturi ale „definiţiei” din „Epigonii”, în rev. „Limbă şi literatură”, an XLV, vol.
III-IV, 2000, p. 72-79;
*** Le style. Textes choisis et presentes par Christine Noille – Clauzade, Editura Flammarion, Paris, 2004;
Guiraud, Pierre, La Stylistique, PUF, Paris, 1963;
Rad, Ilie (coord.), Stil şi limbaj în mass-media din România, Polirom, Iaşi, 2007;
Iordan, Iorgu, Stilistica limbii române, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1986;
Mancaş, Mihaela, Limbajul artistic românesc modern. Schiţă de evoluţie, Editura Universităţii, Bucureşti, 2005;
Milaş, Constantin, Introducere în stilistica oralităţii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988;
Munteanu, Ştefan, Introducere în stilistica operei literare, Editura de Vest, Timişoara, 1995;
Oancea, Ileana, Semiostilistica, Editura Excelsior, Timişoara, 1998;
Parpală, Emilia, Introducere în stilistică, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005;
*** Probleme de stilistică, Culegere de articole, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964;
Riffaterre, Michael, Essais de stylistique structurale, Editura Flammarion, Paris, 1971;
Rovenţa-Frumuşani, Daniela, Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze, Editura Tritonic, Bucureşti, 2004;
Rovenţa-Frumuşani, Daniela, Semiotica discursului ştiinţific, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995;
Stoichiţoiu-Ichim, Adriana, Semiotica discursului juridic, Ediţia a II-a, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006;
Vianu, Tudor, Studii de stilistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968;
Zafiu, Rodica, Limbaj şi politică, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2007;
Bibliografie minimală
Coteanu, Ion, Stilistica funcţională a limbii române, vol. I: Stil, stilistică, limbaj; vol. II. Limbajul poeziei culte; Editura
Academiei, Bucureşti, 1973, 1985;
Irimia, Dumitru, Introducere în stilistică, Polirom, Iaşi, 1999;
Irimia, Dumitru, Structura stilistică a limbii române contemporane, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986;
Munteanu, Ştefan, Introducere în stilistica operei literare, Editura de Vest, Timişoara, 1995;
Zafiu, Rodica, Diversitate stilistică în româna actuală, Editura Universităţii, Bucureşti, 2001;
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)

Nr.
ore
2

Seminar 1: Prezentarea tematicii şi a bibliografiei
Alegerea temelor pentru referate
Seminar 2: Stilul religios
2
Limbajul textelor sacre
Limbajul liturgic
Limbajul rugăciunii
Limbajul metatextului religios
Seminar 3: Stilul ştiinţific
2
Limbajul matematic (al fizicii, chimiei, astronomiei etc)
Limbajul filozofic
Limbajul istoriei
Limbajul lingvisticii
Un limbaj al tranziţiei între stilul ştiinţific şi cel beletristic:
limbajul criticii şi istoriei literare
Seminar 4: Stilul beletristic
2
Limbajul poetic
Limbajul narativ
Limbajul dramaturgic
Constante stilistice în opera unui scriitor
Seminar 5: Stilul publicistic
2

Metode de predare
conversaţia; demonstraţia
didactică;
problematizarea;
învăţarea prin descoperire

Observaţii
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Raportul dintre funcţia informativă şi funcţia persuasivă
în stilul publicistic
Strategii de manipulare a receptorului în textul
publicistic
Stilul unui ziar (ziare centrale şi locale); stilul unei
reviste
Stilul unui jurnalist
Limbajul sportiv (în comentarii la radio şi televiziune)
Limbajul tribunei în competiţiile sportive
Limbajul sportivilor
Limbajul politic – varianta orală
Constante stilistice în discursul unui politician
Sloganul electoral
Limbajul publicitar – marea publiciate în presă, la radio
şi televiziune
Limbajul publicitar – mica publicitate : vînzări,
cumpărări, matrimoniale etc.
Seminar 6: Stilul juridico-administrativ
2
Stilul administrativ – transformări contemporane
Stilul juridic, varianta orală: pledoaria avocatului
Stilul juridic – varianta scrisă
Seminar 7: Stilistica oralităţii
2
Stilul conversaţiei familiare (academice, oficiale etc.)
Stilul gnomic – mutaţii contemporane
Stilul beletristic oral – varianta ludică
Stilul beletristic oral – varianta narativă
Limbajul copiilor (adolescenţilor, femeilor,
persoanelor în vîrstă etc.)
Argoul studenţesc (al traficanţilor de valută, al prostituţiei, al
„găştilor de cartier” etc.)
Analiza stilistică a textelor muzicii hip-hop, manele etc.
Jargonul – transformări contemporane
Jargonul profesional (medici, avocaţi, poliţişti, şoferi etc.)
Cuvinte şi expresii „tabu” şi/sau licenţioase
Stilul anecdotei, glumei, bancului
Stilul diferitelor forme de comunicare pe internet
Bibliografie
Andriescu, Al., Stil şi limbaj, Editura Junimea, Iaşi, 1977;
Bercea, Olimpia; Bercea, Liviu, Bibliografia stilisticii româneşti, Editura Facla, Timişoara, 1986;
Chivu, Gheorghe, Civilizaţie şi cultura. Consideraţii asupra limbajului bisericesc actual, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1997;
Corniţă, Georgeta, Manual de stilistică, Editura Umbria, Baia Mare, 1995;
Coşeriu, Eugeniu, Omul şi limbajul său. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală.
Antologie, argument, note, bibliografie şi indici de Dorel Fînaru, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009;
Deleanu, Marcu Mihail, Stilul religios al limbii române literare, în rev. „Limba şi literatura română”, v. 42, nr. 2, 1997,
p. 36-40
Dumistrăcel, Stelian, Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale, Institutul European, Iaşi,
2006;
Fînaru, Dorel, Ars poetica eminesciană, Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2006;
Fînaru, Dorel, „Ce e poezia?” Cinci lecturi ale „definiţiei” din „Epigonii”, în rev. „Limbă şi literatură”, an XLV, vol.
III-IV, 2000, p. 72-79;
Iordan, Iorgu, Stilistica limbii române, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1986;
Milaş, Constantin, Introducere în stilistica oralităţii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988;
Munteanu, Eugen, Lexicologie biblică românească, Humanitas, Bucureşti, 2008;
Oancea, Ileana, Semiostilistica, Editura Excelsior, Timişoara, 1998;
Parpală, Emilia, Introducere în stilistică, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005;
*** Probleme de stilistică, Culegere de articole, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964;
Rovenţa-Frumuşani, Daniela, Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze, Editura Tritonic, Bucureşti, 2004;
Rovenţa-Frumuşani, Daniela, Semiotica discursului ştiinţific, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995;
Stoichiţoiu-Ichim, Adriana, Semiotica discursului juridic, Ediţia a II-a, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2006;
Vianu, Tudor, Studii de stilistică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968;
Zafiu, Rodica, Limbaj şi politică, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2007;
Bibliografie minimală
Coteanu, Ion, Stilistica funcţională a limbii române, vol. I: Stil, stilistică, limbaj; vol. II. Limbajul poeziei culte; Editura
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Academiei, Bucureşti, 1973, 1985;
Irimia, Dumitru, Introducere în stilistică, Polirom, Iaşi, 1999;
Irimia, Dumitru, Structura stilistică a limbii române contemporane, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986;
Munteanu, Ştefan, Introducere în stilistica operei literare, Editura de Vest, Timişoara, 1995;
Zafiu, Rodica, Diversitate stilistică în româna actuală, Editura Universităţii, Bucureşti, 2001;
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.
9.

10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
cunoaşterea şi interpretarea adecvată a
conceptelor de bază

Metode de evaluare
examen scris pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
referat pe o temă precizată

Pondere din nota
finală
50%

activităţi aplicative şi de evaluare formativă:
50%
activitatea desfăşurată la seminar şi prezentarea
unui referat în cadrul seminarului
Standard minim de performanţă
Standarde minime pentru nota 5:
 însuşirea principalelor noţiuni, idei şi teorii stilistice;
 capacitatea de a identifica exact şi de a argumenta apartenenţa unui text (discurs) la un anumit stil funcţional;
 parcurgerea unei bibliografii minime;
Standarde minime pentru nota 10:
 abilitatea de a revela valoarea stilistică a unor fenomene fonetice, morfologice, lexicale, sintactice şi discursive
în textul analizat, cu implicaţii asupra sensului/sensurilor textului supus analizei;
contribuţia personală (părerile proprii asupra problemelor teoretice discutate, opinii personale asupra textului analizat,
originalitatea interpretării);
Seminar

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
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

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Istoria literaturii române (1947-2010)
Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Mariana BOCA

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu 3
Regimul disciplinei

Conf. univ. dr. Mariana BOCA
Semestrul
2
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 planul
42 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

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
20
12
20
4
2

56
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Istoria literaturii române, Literatură comparată
Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului

Desfăşurare
Seminar

aplicaţii
Laborator

Proiect

Competenţe specifice acumulate

Utilizarea adecvată a conceptelor in studiul literaturii române din perioada specificată;

Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului literar românesc;
Competenţe

Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar românesc din perioada
profesionale
menţionată.

Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi interpretare a operelor literare prin raportare la conştiinţa
6.
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artistică a autoului, la contextul estetic şi ideologic în care opera se construieşte, la contextul operei
înseşi privite în ansamblul ei;

Formarea competenţelor de evaluare a operei prin raportare la exegeza critică existentă şi
reinterpretarea ei din perspectivă modernă;

Dezvoltarea capacităţii de a avea discernămînt critic în preluarea şi asumarea opiniilor criticilor
literari;

Folosirea unui limbaj critic complex şi adecvat; dezvoltarea capacităţii de exprimare a unor idei şi
argumentaţii personale;
Competenţe  Dezvoltarea gandirii autonome: gandirea critica si gandirea empatica;
transversale  Intelegerea legaturilor rationale si irationael dintre limbaj si realitate;
 Capacitatea de a dezvolta autonom un proiect individual;
 Capacitatea de a aplica, în situaţii profesionale diverse, cunoştinţele dobândite la curs şi seminar,
prin implicarea în activităţi de cercetare individuale sau colective, menite să contribuie la
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial.
 Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup; dezvoltarea capacităţilor de comunicare interpersonală şi
de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă.
Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea
motivaţiilor extrinseci
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Structurarea câmpului literar românesc din ultimiii 60-70 de ani în funcţie
de conceptele de modernitate, modernism, (post)modernism.
Obiective specifice
Figura autorului şi lectura aplicată lumii/naturii umane în textele literare selectate
pentru analiză şi socotite reprezentative. Judecarea întregii literaturi postbelice
drept un intertext, în relaţie de autonomie sau dependenţă faţă de intertextul
european şi nord (sud)-american.
-Descrierea identităţii estetice a (neo)modernismului şi postmodernismului, pornind
de la mutaţiile filosofice specifice întregului secol XX şi arătând influenţa
evenimentelor socio-politice din a doua jumătate a secolului.
-Problematizarea ideii de generaţie – generaţionism, cunoaşterea mişcării
şaizeciste, a mişcării optzeciste, a mişcării anilor 1990-2000. Critica triumfalistă
versus critica revizionistă.
-Introducerea conceptelor de canon – bătălie canonică; mentalitate estetică
(neomodernistă – postmodernistă).
-Focalizarea (inter)dependenţei discursului liric/narativ/dramatic faţă de evoluţia
politico-socială şi economică a societţii româneşti.
8. Conţinuturi
Curs
 1. Literatura romana postbelica, dupa 100 de ani de
identitate europeana: 1947-2010. De la generatia
modernista a razboiului, la realism socialist, proletcultism,
neorelism, neomodernism si postmodernism. Europenism
si antieuropenism
 1947-1960 sau Siberia spiritului. Proletcultusmul si
realismul scocialist. Literatura roamana in perioda
comunismului. Analiza comparativă: Literatura română şi
literaturile occidentale; literatura română şi literaturile
estice europene. Mărturie: Amintiri in dialog de Matei
Calinescu si Ion Vianu.
 Vasile Voiculescu: Zahei Orbul sau romanul mistic ca
iesire din istorie. Realismul magic al Povestirilor lui
Vasile Voiculescu - literatura purtătoare de adevăr magic
şi adevăr mistic. Iesira din istorie si din (auto)biografie.
Eroismul figurii lui Vasile Voiculescu
 Fictiunile istoriei I. Eroul morometian: Etica si cunoastere
in Morometii, Viata ca o prada.
 Risipitorii, Delirul, Intrusul si Cel mai iubit dintre
pamanteni, de Marin Preda
 Neomodernismul sau generatia 60 (1960-1980).
Literatura, cenzura si ideologie.
 Autonomia esteticului sau autocenzura prin excluderea
realului, a socialului, a istoriei

Nr. ore
2

2

2

2
2
2

2

Metode de predare
Expunerea,
problematizarea,
conversaţia euristică,
studiul de caz

Observaţii
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2
 Fictiunile istoriei II: Fetele tacerii de Augustin Buzura.
Analiza comparativa: romanul romanesc al lumii
comuniste si romanul est-european al lumii comuniste
(Galeria cu vita salbatica, de Constantin Toiu, Dimineata
pierduta, de Gabrieala Adamesteanu şi Imposibila
usuratate a fiintei, de Milan Kundera, Doctor Jivago de
Boris Pasternak, romanele lui Al. Soljenitin, O zi din viata
lui Ivan Denisovici etc. )
2
 Nichita Stanescu, intre eroismul postromantic si ratarea
poeziei
2
 Postmodernismul romanesc – Generatia 80, generatia 90,
gerneratia 2000 (1980-2010). Postmodernitatea
occcidentala si (post)modernitatea romaneasca, in
comunism si postcomunism. Biografism si realism magic:
Orbitor de Mircea Cartarescu
2
 Fictiunile poeziei: Ana Blandiana, Emil Brumaru, Mircea
Dinescu, Ileana Malancioiu etc.
 Literatura romănă intre 1990 – 2010. Fictiunile istoriei III. 2
Intoarcerea huliganului, Normea Manea. De la Mircea
Eliade si Mihail Sebastian, la viziune lui Norman Manea
asupra identităţii si a condiţiei individului în istorie.
2
 Identitatea actuala a literaturii romane. Memoria istoriei
colective si individuale: Pupa Russa de Gheorghe
Craciun. Lumi fictionale, istorie si (auto)biografie
Bibliografie
Mariana Boca, Criza europeană şi modernismul românesc: Camil Petrescu şi Benjamin Fundoianu, Ideea Europeană,
Bucureşti, 2008
Pierre Bourdieu, Les regles de l’art. Genese et structure du champ litteraire, Editions Seuil, Paris, 1992, 1998.
Matei Călinescu, Cinci feţe ale modernităţii, Polirom, Bucureşti, 2005
Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Humanitas, 1996.
Anoine Compagnon, Cele cinci paradoxuri ale modernităţii, Editura Echinox, Cluj, 1998
Gheorghe Crăciun, Aisbergul poeziei moderne, Paralela 45, Bucureşti, 2002
Mircea. A Diaconu, Poezia postmodernă, Aula, 2001, Braşov.
Ion Bogdan Lefter, Recapitularea modernităţii, Paralela 45, Bucureşti, 2000
Ioan Holban, Istoria literaturii române contemporane, Ed. Tipo Moldova, Iaşi, 2006
Eugen Lovinescu, Istoria civilizatiei române moderne, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972
Nicolae Manolescu, Literatura română postbelică, Aula, Braşov, 2001.
Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, Bucureşti, Minerva, 1980, 1981, 1983, vol. I, II, III.
Nicolae Manolescu, Isoria critică a literaturii române, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2008
Mircea Martin, Generaţie şi creaţie, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1969
Carmen Musat Matei, Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte fistiuni teoretice, Paralela 45,
Bucureşti, 1998
Alexandru Muşina, Teoria şi practica literaturii, Ed. Muzeul literaturii române, Bucureşti, 2012
Eugen Negrici, Literatura română sub comunism, Editura Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2003
Toma Pavel, Lumi ficţionale, Biblioteca pentru toti, Editura Minerva, Bucuresti, 1992.
Liviu Petrescu, Poetica Postmodernismului, Paralele 45, 1998
Ion Pop, Dicţionarul analitic de opere literare românesti, I-IV, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007.
Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol. I-IV, Bucureşti, Editura Cartea Româneasca.
Eugen Simion, Dictionarul general al literaturii române, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002
Laurentiu Ulici, Literatura română contemporană, I, Promoţia 70, Eminescu, 1995.
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul scriitorilor români, I-IV, Bucureşti, 2002
Bibliografie minimală
Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Humanitas, 1996.
Mircea. A Diaconu, Poezia postmodernă, Aula, 2001, Braşov.
Nicolae Manolescu, Literatura română postbelică, Aula, Braşov, 2001.
Nicolae Manolescu, Isoria critică a literaturii române, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2008
Eugen Negrici, Literatura română sub comunism, Editura Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2003
Ion Pop, Dicţionarul analitic de opere literare românesti, I-IV, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007.
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
1.Seminar introductiv – prezentarea perioadei studiate

Nr. ore
1

Metode de predare
Prelegere, expunere,
conversaţie euristică

Observaţii
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2. Zahei Orbul de Vasile Voiculescu: o punere in ficţiune
a Apocalipsei după Ioan. Romanul mistic: nivele de
interpretare. Lumea pe dos şi homo religiosus. Revelarea
sacrului şi pierderea sacrului.
3. Omul arhaic (satul, mănăstirea, şatra) în proiecţia
modernităţii. Mentalitate mitică versus mentalitate
raţionalistă.Vasile Voiculescu – Povestiri

1

2

4. Un prozator al generaţiei războiului: Marin Preda.
Neorealism şi inovaţie discursivă în volumul Întâlnirea
din pământuri de Marin Preda.

2

5. Cel mai iubit dintre pămanteni de Marin Preda. Etică,
conştiintă şi identitate la Petrini. De la Raskolnikov la
Victor Petrini. Preda şi lumea comunistă.

2

6. Nichita Stănescu între mit şi trubadur underground.
Cum îl citim azi pe Nichita Stănescu? De la senzualismul
postromantic/postblagian din Sensul iubirii, O viziune a
sentimentelor, la (pseudo)orphism, anti-poezie şi ludic
destructurant în 11 elegii, Laus Ptolemaei, Necuvintele,
Oul si sfera, Noduri si semne
7. Romanul Groapa şi dosarul Eugen Barbu. Neorealism,
creativitate discursivă şi antipsihologism. O nouă
identitate socială (mahalaua/omul pre-urban) şi limbajul
ei.
8.Asumarea realului, redefinirea ficţiunii, atitudinile eului
ficţional, parodie şi intertext; orientarea eului poetic în
(i)realitatea imediată şi construcţia limbajului liric. Ileana
Mălăncioiu, Emil Brumaru, Mircea Dinescu, Mircea
Ciobanu
9.Jurnalul fericirii de Nicolae Steinhardt sau literatura ca
memorie şi înţelegere a condiţiei umane.
10.Literatura postmoderna romanească: Orbitor, de
Mircea Cartarescu şi Pupa russa de Gheorghe Crăciun.
Analiza pe text.

1

1

1

Prelegere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză de text
Prelegere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză de text
Prelegere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză de text
Studiul de caz,
problematizare,
analiză de text

Prelegere, studiu de
caz, conversaţie
euristică, analiză de
text
Prelegere,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză de text

1
1

Studiu de caz,
problematizare,
conversaţie euristică,
analiză de text

11.Exuvii, de Simona Popescu. Conştiinţa postmodernă a
1
creatorului de literatură: (Auto)biografism, spirit ludic şi
egocentrism.
Bibliografie
Mariana Boca, Criza europeană şi modernismul românesc: Camil Petrescu şi Benjamin Fundoianu, Ideea Europeană,
Bucureşti, 2008
Pierre Bourdieu, Les regles de l’art. Genese et structure du champ litteraire, Editions Seuil, Paris, 1992, 1998.
Matei Călinescu, Cinci feţe ale modernităţii, Polirom, Bucureşti, 2005
Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Humanitas, 1996.
Anoine Compagnon, Cele cinci paradoxuri ale modernităţii, Editura Echinox, Cluj, 1998
Gheorghe Crăciun, Aisbergul poeziei moderne, Paralela 45, Bucureşti, 2002
Mircea. A Diaconu, Poezia postmodernă, Aula, 2001, Braşov.
Ion Bogdan Lefter, Recapitularea modernităţii, Paralela 45, Bucureşti, 2000
Eugen Lovinescu, Istoria civilizatiei române moderne, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972
Nicolae Manolescu, Literatura română postbelică, Aula, Braşov, 2001.
Nicolae Manolescu, Arca lui Noe, Bucureşti, Minerva, 1980, 1981, 1983, vol. I, II, III.
Mircea Martin, Generaţie şi creaţie, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1969
Carmen Musat Matei, Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte fistiuni teoretice, Paralela 45,
Bucureşti, 1998
Eugen Negrici, Literatura română sub comunism, Editura Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2003
Toma Pavel, Lumi ficţionale, Biblioteca pentru toti, Editura Minerva, Bucuresti, 1992.
Liviu Petrescu, Poetica Postmodernismului, Paralele 45, 1998
Ion Pop, Dicţionarul analitic de opere literare românesti, I-IV, Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007.
Eugen Simion, Scriitori români de azi, vol. I-IV, Bucureşti, Editura Cartea Româneasca.
Laurentiu Ulici, Literatura română contemporană, I, Promoţia 70, Eminescu, 1995.
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul scriitorilor români, I-IV, Bucureşti, 2002
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Bibliografie minimală
Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, Humanitas, 1996.
Eugen Lovinescu, Istoria civilizatiei române moderne, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972
Carmen Musat Matei, Perspective asupra romanului românesc postmodern şi alte fistiuni teoretice, Paralela 45,
Bucureşti, 1998
Nicolae Manolescu, Literatura română postbelică, Aula, Braşov, 2001.
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Dicţionarul scriitorilor români, I-IV, Bucureşti, 2002
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu cele din programele de studiu din alte universităţi din ţară şi
contribuie la dezvoltarea competenţelor asociate acestui program de studiu.

9.


10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

-cunoasterea textelor literare obligatorii;
Examen scris
-însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;
Curs
-mod personal de abordare şi interpretare;
-capacitatea de sinteză şi de analiză;
-capacitatea de a utiliza diferite metode critice.
-cunoştinţe certe şi profund argumentate;
Lucrare scrisa. Analiza pe
Seminar
-exemple analizate, comentate;
text
-mod personal de abordare şi interpretare.
Standard minim de performanţă

Cunoasterea textelor literare din corpus-ul obligatoriu;

Interpretarea autonoma a textelor studiate;

Cunoasterea notiunilor si a ideilor de baza din aria cursului si a seminarului.
Data completării
28.09.2016

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

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

 Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Istoria limbii romane literare. Epoca moderna
Titularul activităţilor de curs
Prof. univ. dr. Rodica NAGY
Titularul activităţilor de seminar
Lector dr. Vasile ILINCAN
Anul de studiu III
Semestrul
1
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

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

DC

ore
5
5
10
2

18
50
2

 Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

 Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Laborator

Proiect



Competenţe specifice acumulate
 C4.1. Identificarea şi definirea conceptelor, metodelor şi teoriilor fundamentale
Comp
C4.2. . Explicare si interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, precum şi a conţinuturilor teoretice şi
etenţe
practice ale disciplinei):
profesi
 realizarea de conexiuni între rezultatele cunoaşterii;
onale
 argumentarea enunţurilor;
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 analiza şi sinteza, generalizarea, concretizarea

C4.3. Elaborarea unei lucrări/unui referat de dimensiune și de complexitate medie, utilizand termenii și
metodele de bază din domeniul istoriei limbii romane literare
Comp  CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu
etenţe
respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice şi cu aplicarea riguroasă a regulilor de citare.
transv  CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup; dezvoltarea capacităţilor de comunicare interpersonală şi
ersale
de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă.

CT3. Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea
motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.
 Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 Cunoaşterea trăsăturilor limbii române literare moderne şi a evoluţiei survenite în
etapele de modernizare
Obiective specifice
Cunoastere si întelegere:
O1. definirea conceptelor de bază (normă, literaritate, modernizare, limbă
literară/limbă populară etc.);
O2. utilizarea corectă a termenilor de specialitate (normă cutumiară, normă
legiferată, latinism, stil etc);
O3. formarea capacităţilor necesare distingerii structurii și normelor limbii
populare de esența și exigențele normelor
O4. recunoașterea unităților sinstratice (stiluri funcționale) și sinfazice O5.
dezvoltarea competenţelor de comunicare la nivelul culturii majore.
 Conţinuturi
Curs








Probleme teoretice. Studiul limbii române literare.
Statutul limbii literare şi al cercetării ei
Specificul românei literare. Trăsăturile limbii literare
între 1780-1830
. Premisele românei literare moderne. Originea
stărilor iniţiale ale limbii române literare moderne
Etapele limbii române literare moderne. Etapa
marilor acumulări. Etapa orientării spre aspectul
actual
. Etapa decantărilor şi selecţiilor. Etapa stabilizărilo
Principalele gramatici apărute între 1780-1880r
Modernizarea limbii prin mijloace interne.
Neologizarea prin împrumuturi
. Stilurile funcţionale ale românei literare moderne

Nr. ore

Metode de predare

2

Curs sintetic, dialog

2

Curs sintetic, dialog,
analiză.
Curs sintetic, dialog

2
2

Curs sintetic, dialog,
analiză.

2

Curs sintetic, dialog

2

Curs sintetic, dialog

2

Curs sintetic, dialog,
analiză.

Observaţii

Bibliografie
Contribuţii la istoria limbii române literare în secolul al XIX-lea. Redactor responsabil: Tudor Vianu, Editura Academiei,
Bucureşti, I.1956, II.1958, III.1962 [CILRL].
*** Studii de istoria limbii române literare. Secolul al XIX-lea, I-II, Editura pentru Literatură, [Bucureşti], 1969, [SILRL].
*** Studii de limbă literară şi filologie, I-III, Editura Academiei, Bucureşti, I.1969, II.1972, III.1974, [SLLF].
Andriescu, Al., Limba presei româneşti în secolul al XIX-lea, Iaşi, Junimea, 1979.
Chivu, Gh., Civilizaţie şi cultură. Consideraţii asupra limbajului bisericesc actual, Editura Academiei, Bucureşti, 1997
Chivu, Gh., Limba română de la primele texte până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Variantele stilistice, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2000.
Chivu, Gheorghe, O variantă ignorată a românei literare moderne – limbajul bisericesc, în LR, XLIV, 1995, nr. 9-12, p.
445-453.
Chivu, Gheorghe, Civilizaţie şi cultură. Consideraţii asupra limbajului bisericesc actual, Bucureşti, Editura Academiei, 1997.
Coteanu, I., 1981: Structura şi evoluţia limbii române (de la origini pînă la 1860), Bucureşti, Editura Academiei, 1981.
Coteanu, I., Româna literară şi problemele ei principale, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1961.
Deleanu, Marcu Mihail, Stilul religios al limbii române literare, în LL , XLII, 1997, nr. 2, p. 28-39.
Densusianu, Ovid, Opere, I, ediţia B. Cazacu, V. Rusu, I. Şerb, Bucureşti, EPL, 1968..
Diaconescu, Paula, Evoluţia stilului artistic în secolul al XIX-lea, Editura Universităţii Bucureşti, 1975.Gheţie, I., (coord.),
Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780), Bucureşti, Editura Academiei, 1997.
Gheţie, I., Introducere în studiul limbii române literare, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982.
Gheţie, I., Istoria limbii române literare. Privire sintetică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978
Heliade Rădulescu, Ion, Gramatica românească, ediţia Valeria Guţu Romalo, Bucureşti, 1980 (ed. I, 1828).
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Iordan, Iorgu, Limba literară, Craiova, Scrisul românesc, 1977.
Irimia, Dumitru, Structura stilistică a limbii române contemporane, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986.
Istrate, G., Limba română literară. Studii şi articole, Editura Minerva, Bucureşti, 1970
Ivănescu, G., Istoria limbii române, Editura Junimea, Iaşi, 1980
Ivănescu, G., Studii de istoria limbii române literare. Ediţie îngrijită şi postfaţă de Al. Andriescu, Editura Junimea, Iaşi, 1989.
Maiorescu, Titu, Opere, I-II, ed. Georgeta Rădulescu-Dulgheru, Domnica Filimon, Bucureşti, Minerva, 1978.
Mancaş, Mihaela, Istoria limbii române literare. Perioada modernă (Secolul al XIX-lea), Centru de Multiplicare al
Universităţii Bucureşti, 1974.
Mancaş, Mihaela, Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,1983.
Munteanu, Ştefan. Ţâra Vasile D., Istoria limbii române literare. Privire generală. Ediţie revizuită şi adăugită, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1983.
Oprea, Ioan, Nagy, Rodica, Istoria limbii române literare. Epoca modernă, Editura Universităţii, Suceava, 2002.
Philippide, A., Opere alese. Teoria limbii, Editura Academiei, Bucureşti, 1983
Ursu, N. A., Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1962.
Vianu, Tudor (coord.), Contribuţii la istoria limbii române literare în secolul al XIX-lea, I, II, III, Bucureşti, Editura
Academiei, 1956, 1958, 1962
Bibliografie minimală
Ivănescu, G., Studii de istoria limbii române literare, Editura Junimea, Iaşi, 1989
Munteanu, Ştefan, Ţâra, Vasile D., Istoria limbii române literare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983
 Oprea, Ioan, Nagy, Rodica, Istoria limbii române literare. Epoca modernă, Editura Universităţii, Suceava, 2002
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
S1 Seminar organizatoric

Nr. ore
2

S2 Ion Heliade Rădulescu, Gramatica românească (1828) –
prezentare generală
S3 Direcţii în dezvoltarea limbii literare moderne. Şcoala
latinistă. A. T. Laurian. Timotei Cipariu

2

S4 Şcoala italienistă. Ion Heliade Rădulescu. Şcoala
analogistă. Aron Pumnul.
S5 Influenţa franceză exercitată asupra limbii române literare
moderne.
S6 Stilurile funcţionale ale românei literare. Privire diacronică.
Stilul religios. Stilul ştiinţific.
 S7 Stilul beletristic. Stilul juridic-administrativ. Stilul
publicistic

2

2

2
2
2

Metode de predare
Prezentare pe baza
bibliografiei; discuții
Prezentare pe baza
bibliografiei; discuții
Prezentare pe baza
bibliografiei; discuții

Observaţii

Prezentare pe baza
bibliografiei; discuții
Prezentare pe baza
bibliografiei; discuții
Prezentare pe baza
bibliografiei; discuții
Prezentare pe baza
bibliografiei; discuții

Bibliografie
Istrate, G., Limba română literară. Studii şi articole, Editura Minerva, Bucureşti, 1970
Ivănescu, G., Istoria limbii române, Editura Junimea, Iaşi, 1980
Ivănescu, G., Studii de istoria limbii române literare. Ediţie îngrijită şi postfaţă de Al. Andriescu, Editura Junimea, Iaşi, 1989.
Maiorescu, Titu, Opere, I-II, ed. Georgeta Rădulescu-Dulgheru, Domnica Filimon, Bucureşti, Minerva, 1978.
Mancaş, Mihaela, Istoria limbii române literare. Perioada modernă (Secolul al XIX-lea), Centru de Multiplicare al
Universităţii Bucureşti, 1974.
Mancaş, Mihaela, Limbajul artistic românesc în secolul al XIX-lea, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,1983.
Munteanu, Ştefan. Ţâra Vasile D., Istoria limbii române literare. Privire generală. Ediţie revizuită şi adăugită, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1983.
Oprea, Ioan, Nagy, Rodica, Istoria limbii române literare. Epoca modernă, Editura Universităţii, Suceava, 2002.
Philippide, A., Opere alese. Teoria limbii, Editura Academiei, Bucureşti, 1983

Bibliografie minimală
Ivănescu, G., Studii de istoria limbii române literare, Editura Junimea, Iaşi, 1989
Munteanu, Ştefan, Ţâra, Vasile D., Istoria limbii române literare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983
Oprea, Ioan, Nagy, Rodica, Istoria limbii române literare. Epoca modernă, Editura Universităţii, Suceava, 2002




Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.
Evaluare

Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Programa analitică / Fişa disciplinei
Este necesară o cunoaştere a conceptelor de
limbă literară, limbă populară, normă,
Curs
literaritate
precum şi a bibliografiei obligatorii.
Prezenţa la seminarii este obligatorie în
proporţie de 50%
Seminar
(7 seminarii)






Examen oral pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor

50%

Referat pe o temă precizată

50%

Standard minim de performanţă: interpretare contextualizată a trăsăturilor limbii române literare, în epoca
modernă.
Standarde pentru nota 10:
abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate;
 exemple analizate, comentate;
 mod personal de abordare şi interpretare;
parcurgerea bibliografiei;
interpretări proprii.
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
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

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Poetică
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Dorel Fînaru

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Dorel Fînaru
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 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
5
5
10
2

20
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
- sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
- sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector;
aplicaţii
Laborator
Proiect
Competenţe specifice acumulate
- capacitatea de a analiza un text literar;
- contribuţia personală (părerile proprii asupra problemelor teoretice discutate, opinii personale asupra
Competenţe
textului analizat, originalitatea interpretării);
profesionale
- aspectul de lucrare ştiinţifică al referatului (întocmirea corectă a bibliografiei, citarea surselor utilizate,
folosirea trimiterilor – în text, în subsolul paginii sau la sfîrşitul lucrării -, utilizarea siglelor şi
6.
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abrevierilor consacrate etc.)
Competenţe - îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu respectarea
transversale principiilor eticii activităţii ştiinţifice şi cu aplicarea riguroasă a regulilor de citare;
- aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup; dezvoltarea capacităţilor de comunicare interpersonală şi de
asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă;
- căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea
motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue;
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Cursul îşi propune familiarizarea studenţilor cu perspectivele unei poetici pe care o
numim poetică integrală, descrierea mecanismelor interne de funcţionare şi a
structurii în sine a obiectului literar. Scopul este de a oferi studenţilor cunoştinţele
teoretice necesare pentru analizele de text literar.
Obiective specifice
- întrebuinţarea corectă a terminologiei poetice şi a celei din ştiinţele conexe
(stilistică literară, analiza discursului, critică şi teorie literară etc.);
- fundamentarea teoretică a temei alese (parcurgerea principalelor volume şi studii
din bibliografie, prezentarea caracteristicilor de bază ale unui text literar);
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Introducere în poetică. Obiectul poeticii. Locul 2
expunerea; conversaţia;
poeticii între ştiinţele limbajului.
demonstraţia didactică;
problematizarea;
2. Relaţiile cu (neo)retorica, lingvistica generală, 2
învăţarea prin descoperire
teoria literaturii, critica literară, stilistica şi analiza
discursului.
3. Fundamente teoretice. Conceptul de poeticitate 2
(literaritate). Funcţia poetică a limbajului în
viziunile lui R. Jakobson şi E. Coşeriu. Semn
lingvistic vs semn poetic. Devierea de la normă.
Izotopia discursului literar
4. Elemente pentru o poetică integrală
2
5. Poetica poeziei. Semnul poetic minimal concret. 2
Nivelele discursului poetic. Planul expresiei şi
planul semantic. Lectura lineară/lectura tabulară.
Constituirea
semnificaţiei
(semnificaţiilor)
poemului
6. Poetica prozei. Categorii narative. Registrele 2
“vorbirii”. Morfologia şi sintaxa povestirii.
Temporalitate şi spaţialitate în naraţiune
7. Poetica teatrului. Elemente pentru o poetică a 2
textului
dramatic.
Rolul
didascaliilor.
Reprezentaţia teatrală – complex de sisteme
semiotice
Bibliografie
Alexandrescu, Sorin, Introducere în poetica modernă – disocieri şi perspective, în vol. *** . Poetică şi stilistică.
Orientări moderne, Univers, Bucureşti, 1972;
Borcilă, Mircea, Noi orizonturi în poetica americană, în vol. *** Poetica americană. Orientări actuale, Dacia, Cluj,
1981;
Charaudeau, Patrick; Maingueneau, Dominique (coord.), Dictionnaire d’analyse du discours, Seuil, Paris, 2002;
Coşeriu, Eugen, Teze despre tema “Limbaj şi poezie”, în vol. Omul şi limbajul său, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”,
Iaşi, 2009;
Coteanu, Ion (coord.), Analize de texte poetice. Antologie, Editura Academiei, Bucureşti, 1986;
Doležel, Lubomir, Poetica occidentală, Univers, Bucureşti, 1998;
Fînaru, Dorel (coord.), Analiza discursului poetic, Editura Universităţii din Suceava, Suceava, 2014;
Fînaru, Dorel, „Ce e poezia?” Cinci lecturi ale „definiţiei” din „Epigonii”, în rev. „Limbă şi literatură”, an XLV, vol.
III-IV, 2000, p. 72-79;
Fînaru, Dorel, Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului, în “Limbaje şi comunicare”, vol. X-1, Casa Editorială
Demiurg, Iaşi, 2009, p. 182-185;
Fînaru, Dorel, Metalimbajul (I). Situaţia metatextului literar cu statut de «ars poetica», în Analele Universităţii «Ştefan
cel Mare», Seria Filologie, A. Lingvistica, tomul XIV, nr. 1, 2008, p. 21-28;
Fînaru, Dorel, Schiţă pentru o poetică integrală, în vol. „Limbaje şi comunicare”, IV, Editura Universităţii, Suceava,
2000;
Grupul μ, Retorică generală, Univers, Bucureşti, 1974;
Jeanrenaud, Magda, Introduction à la poétique, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1995;
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Maingueneau, Dominique, Pragmatică pentru discursul literar, Institutul European, Iaşi, 2007;
Mavrodin, Irina, Poietică şi poetică, Univers, Bucureşti, 1982;
Mihăilă, Ecaterina, Textul poetic. Perspectivă teoretică şi modele generative, Eminescu, Bucureşti, 1995;
Mureşanu-Ionescu, Marina, Literatura – un discurs mediat, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1996;
Neţ, Mariana, Metalimbajul textului literar, Editura Univeristăţii din Bucureşti, Bucureşti, 1989;
Ricoeur, Paul, Metafora vie, Univers, Bucureşti, 1984;
Bibliografie minimală
Dragomirescu, Gh. N., Mică enciclopedie a figurilor de stil, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975;
Fînaru, Dorel, Ars poetica eminesciană, Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2006;
Grupul μ, Retorica poeziei. Lectură lineară, lectură tabulară, Univers, Bucureşti, 1997;
Maingueneau, Dominigue, Discursul literar, Institutul European, Iaşi, 2007;
Panaitescu, Val. (coord.), Terminologie poetică şi retorică, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1994;
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
1. Perspectiva poietică (relaţia autor – operă literară)
2. Perspectiva mimetică (relaţia operă literară - lume)
3. Perspectiva lingvistică (relaţia literatură - limbă)
4. Perspectiva poetică (structura operei -ca- atare )
5. Perspectiva estetică (relaţia literatură – arte frumoase)
6. Perspectiva culturală (relaţia literatură - cultură)

Nr. ore
2
2
2
2
2
2

Observaţii

Metode de predare
conversaţia; demonstraţia
didactică; problematizarea;
învăţarea prin descoperire

7. Perspectiva pragmatică (relaţia operă literară - cititor)
2
 Bibliografie
Alexandrescu, Sorin, Introducere în poetica modernă – disocieri şi perspective, în vol. *** Poetică şi stilistică.
Orientări moderne, Univers, Bucureşti, 1972;
Coşeriu, Eugen, Teze despre tema “Limbaj şi poezie”, în vol. Omul şi limbajul său, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”,
Iaşi, 2009;
Coteanu, Ion (coord.), Analize de texte poetice. Antologie, Editura Academiei, Bucureşti, 1986;
Doležel, Lubomir, Poetica occidentală, Univers, Bucureşti, 1998;
Fînaru, Dorel, „Ce e poezia?” Cinci lecturi ale „definiţiei” din „Epigonii”, în rev. „Limbă şi literatură”, an XLV, vol.
III-IV, 2000, p. 72-79;
Fînaru, Dorel, Lingvistica textului ca hermeneutică a sensului, în “Limbaje şi comunicare”, vol. X-1, Casa Editorială
Demiurg, Iaşi, 2009, p. 182-185;
Fînaru, Dorel, Metalimbajul (I). Situaţia metatextului literar cu statut de « ars poetica », în AUS, Seria Filologie, A.
Lingvistica, tomul XIV, nr. 1, 2008, p. 21-28;
Fînaru, Dorel, Schiţă pentru o poetică integrală, în vol. „Limbaje şi comunicare”, IV, Editura Universităţii, Suceava,
2000;
Grupul μ, Retorică generală, Univers, Bucureşti, 1974;
Maingueneau, Dominique, Pragmatică pentru discursul literar, Institutul European, Iaşi, 2007;
Mavrodin, Irina, Poietică şi poetică, Univers, Bucureşti, 1982;
Mihăilă, Ecaterina, Textul poetic. Perspectivă teoretică şi modele generative, Eminescu, Bucureşti, 1995;
Mureşanu-Ionescu, Marina, Literatura – un discurs mediat, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1996;
Neţ, Mariana, Metalimbajul textului literar, Editura Univeristăţii din Bucureşti, Bucureşti, 1989;
Ricoeur, Paul, Metafora vie, Univers, Bucureşti, 1984;
 Bibliografie minimală
Dragomirescu, Gh. N., Mică enciclopedie a figurilor de stil, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975;
Fînaru, Dorel, Ars poetica eminesciană, Editura Universităţii Suceava, Suceava, 2006;
Grupul μ, Retorica poeziei. Lectură lineară, lectură tabulară, Univers, Bucureşti, 1997;
Maingueneau, Dominigue, Discursul literar, Institutul European, Iaşi, 2007;
Panaitescu, Val. (coord.), Terminologie poetică şi retorică, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1994;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.
1. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

este necesară o cunoaştere a operelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii
prezenţa la seminarii este obligatorie în
Seminar
proporţie de 50%
Standard minim de performanţă
Curs

Metode de evaluare
colocviu pe baza tematicii
cursurilor şi seminariilor
referat pe o temă precizată

Pondere din nota
finală
50%
50%

Programa analitică / Fişa disciplinei
Standarde minime pentru nota 5:
- însuşirea principalelor noţiuni, idei şi teorii ale poeticii;
Standarde minime pentru nota 10:
 abilitatea de a revela valoarea literară a unor fenomene fonetice, morfologice, lexicale, sintactice şi discursive
în textul analizat, cu implicaţii asupra sensului/sensurilor textului supus analizei;
contribuţia personală (părerile proprii asupra problemelor teoretice discutate, opinii personale asupra textului analizat,
originalitatea interpretării).
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
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

Limba şi Literatura română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

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

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
Forme ale comicului
Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Ovidiu MORAR

Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Conf. univ. dr. Ovidiu MORAR
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 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
5
5
10
2

20
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
- sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
- sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector;
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate

definirea conceptlui de comic literar;

înţelegerea modului în care comicul raportează la diferite vârste estetice;
Competenţe 
realizarea de conexiuni între diferite vîrste ale sensibilităţii literare, ţinînd cont de modul în care
profesionale
acestea prelucrează comicul-ul;

argumentarea opiniilor prin invocarea unor exemple din autori şi teoreticieni cunoscuţi;

dezvoltarea capacităţii de a crea un text comic, respectînd o reţetă;
6.
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dezvoltarea capacităţii de a discerne fenomenele artistice autentice de manifestările comicului;
Competenţe 
Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica
transversale
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
Cunoaşterea modurilor comice ca particularizări ale comicului şi recunoaşterea lor
în diverse tipuri de discurs literar din epoci culturale diferite; utilizarea adecvată a
noţiunilor de estetică şi de teorie literară
8.

Conţinuturi

Curs
Categoria comicului din perspectivă estetică şi esteticofilosofică (Hegel, Bergson, Jankelevich). Sistemul
modurilor comice;
Satiricul, umoristicul, parodicul, ironicul, nonsensul
comic definite prin relaţia dintre subiectul actului creator –
cognitiv şi obiectul cunoaşterii;
Identificarea modurilor comice şi a procedeelor retoricostilistice
Bibliografie
Balotă, Nicolae, Lupta cu absurdul;
Bergson, Henri, Râsul,
Călin, Vero, Romantismul;
Frye, Northrop, Anatomia criticii;
Hegel, G. W. F., Prelegeri de estetică;
Huch, Ricarde, Romantismul german;
Jankélévitch, Vladimir, Ironia,
Kayser, Wolfgong, Opera literară;
Marino, Adrian, Dicţionar de idei literare (A-G);
Moutsopoulos, Evanghelos, Categorii estetice;
Munteanu, Romul, Farsa Tragică;
Ortega y Gasset, Jose, Meditaţii despre Don Quijote;
Popa , Marian, Comicologia;
Unamuno, Miguel de, Viaţa lui Don Quijote;
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
N. V. Gogol, Revizorul,
I.L.Caragiale, Telegrama şi Căldură mare,
Tudor Arghezi, Pamflete,
W.Shakespeare, Furtuna,
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha,
N.V. Gogol, Nasul
Urmuz, Pâlnia şi Stamtae
 Bibliografie
N. V. Gogol, Revizorul,
I.L.Caragiale, Telegrama şi Căldură mare,
Tudor Arghezi, Pamflete,
W.Shakespeare, Furtuna,
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha,
N.V. Gogol, Nasul
Urmuz, Pâlnia şi Stamtae

Nr.
ore
4

5

Metode de predare

Observaţii

expunerea; conversaţia;
demonstraţia didactică;
problematizarea;
învăţarea prin descoperire

5

Nr. ore
2
2
2
2
2
2
2

Metode de predare
conversaţia; demonstraţia
didactică; problematizarea;
învăţarea prin descoperire

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.
2. Evaluare

Programa analitică / Fişa disciplinei
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

este necesară o cunoaştere a operelor discutate,
colocviu pe baza tematicii
precum şi a bibliografiei obligatorii
cursurilor şi seminariilor
prezenţa la seminarii este obligatorie în
referat pe o temă precizată
Seminar
proporţie de 50%
Standard minim de performanţă
 parcurgerea parţială a bibliografiei;
 însuşirea principalelor noţiuni necesare identificării comicului-ului.
Curs

Data completării
28.09.2016

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

