
MODULE DE CURS 

 

Scopul cursurilor din cadrul Scolii Doctorale este de a oferi doctoranzilor o imagine de ansamblu asupra 

diverselor subdomenii și direcții de cercetare, de a-i expune la diverse cadre teoretice care le-ar putea 

oferi sugestii de lucru, de a-i familiariza cu diverse tehnici și metode de abordare a faptelor de limbă, 

oferindu-le astfel deschideri spre inter- și transdisciplinaritate. Accentul cade asupra formării 

competențelor de citire, interpretare, analiză și redactare a textului lingvistic.  

 

TEORIE ȘI ANALIZĂ (12 cursuri sem. I + 12 cursuri sem. II = 24 ore + 24 ore) 

1. Principii și concepte de lexicologie. Particularități lexicale ale limbii române (Cristian 

Moroianu) 

2. Principii și concepte de semantică lexicală. Particularități semantice ale limbii române 

(Melania Roibu) 

3. Lexic și societate (Liviu Groza) 

4. Principii și concepte de fonetică și fonologie. Particularități fonetice/fonologice ale limbii 

române (Camelia Stan) 

5. Principii și concepte de morfologie. Particularități morfologice ale limbii române (Isabela 

Nedelcu) 

6. Principii și concepte de sintaxă. Particularități sintactice ale limbii române (Irina Necula) 

7. Relația sintaxă-morfologie (Raluca Brăescu) 

8. Relația lexic – semantică – gramatică (Camelia Ușurelu) 

9. Principii și concepte  în lingvistica romanică (Adina Dragomirescu) 

10. Tipologie lingvistică (Alexandru Nicolae) 

11. Principii și concepte de semantică logică (Emil Ionescu) 

12. Principii și concepte ale abordărilor diatopice (Nicolae Saramandu) 

13. Principii și concepte ale abordărilor diatopice (Manuela Nevaci) 

14. Principii și concepte ale abordărilor diacronice (Gabriela Stoica) 

15. Aspecte ale evoluției limbii române literare (Carmen Mîrzea Vasile) 

16. Textele vechi românești și relevanța lor pentru cercetarea lingvistică  (Emanuela Timotin) 

17. Principii și concepte de pragmatică (Andra Vasilescu) 

18. Principii și concepte de analiza discursului și analiza conversației (Mihaela Constantinescu) 

19. Gramaticalizare și pragmaticalizare. Studiu de caz: conectorii  (Ariadna Ștefănescu) 

20. Principii și concepte de analiză stilistică (Oana Murăruș) 

21. Genuri discursive și registre stilistice (Rodica Zafiu) 

22. Principii și concepte ale abordărilor cognitive (Larisa Avram) 

23. Principii și concepte ale abordărilor sociolingvistice (Andrei Avram) 

24. Principii și concepte ale abordării unui corpus informatizat (Ana Barbu) 

 

 

REDACTAREA TEXTULUI LINGVISTIC (5 cursuri sem. I + 12 cursuri sem. II = 10 ore + 24 

ore) 

1. Etapele redactării textului lingvistic (Andra Vasilescu) 

2. Tema – subiectul – (ipo)teza (Andra Vasilescu) 

3. Planul lucrării. Organizarea ideilor (Isabela Nedelcu) 

4. Sinteza bibliografică (Oana Murăruș) 



5. Descrierea (metodei/demersului/chestionarului /corpusului/ediției analizate etc.) (Emanuela 

Timotin) 

6. Definirea conceptelor (definiții alternative). Exemplificarea și exemplele (Cristian Moroianu) 

7. Clasificarea. Criterii de clasificare (Ariadna Ștefănescu) 

8. Argumentarea. Structuri argumentative în textul lingvistic (Rodica Zafiu) 

9. Scrierea și rescrierea. Revizia textului lingvistic (Isabela Nedelcu) 

10. Argumentul/Cuvântul-înainte. Abstractul  (Adina Dragomirescu) 

11. Prezentarea de carte. Recenzia (Rodica Zafiu) 

12. Prezentarea orală a cercetării (Oana Murăruș) 

13-17. Analiza recenziilor redactate de doctoranzi – 5 întâlniri: Conducătorii doctoranzilor de 

anul acesta: Ana Barbu (2); Adina Dragomirescu (2); Rodica Zafiu (2); Cristian Moroianu 

(2); Camelia Stan (2); Isabela Nedelcu (1); Emanuela Timotin (1); Liliana Ruxăndoiu (1) 

 

CURS ÎN DOMENIUL TEZEI, LA ALEGEREA DOCTORANDULUI (12 cursuri sem. I + 12 

cursuri sem. II = 24 ore + 24 ore) 

Fiecare doctorand își alege un curs în domeniul tezei, din Curriculum-ul de la Litere/Limbi 

străine/Psihologie/Pedagogie etc. Doctoranzii vor alege cursul de comun acord cu conducătorul de 

doctorat. 

 

 

 

 

 


