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Domenii de cercetare Teme de cercetare propuse 

1 Zafiu Rodica Ileana prof. 
univ. dr. 

stilistică, pragmatică, istoria limbii 
române literare, morfologie 

 

2 Vasilescu Andra 
Maria 

prof. 
univ. dr. 

pragmatică, analiza discursului, 
analiza conversației, relația sintaxă-
pragmatică 

1. Analiza pragma-retorică a unor (sub)genuri 
discursive scrise/orale/multimodale 
(recenzia, cronica, cuvântul-înainte, poșta 
redacției, prezentarea de carte, editorialul, 
prospectul, discursul publicitar, discursul 
parlamentar, discursul festiv, discursul politic, 
textul de marketing, protestul, sloganul, 
interviul media, interviul de angajare, predica, 
rugăciunea, postarea pe FB, comentariile pe 
Internet, textul whatsapp, stand-up commedy, 
știrile, infotainment, glumele, bancurile, 
podcastul, click-baiturile, breaking-news, știrile 
online, declarația de dragoste, poșta redacției 
etc.). Analiza comparativă a  unor subgenuri 
discursive: rețetele culinare pe you-tube vs. în 
cărțile de bucate, instrucțiunile gps și cele față-
în-față, buletinul meteo la diferite posturi TV 
etc. 

2. Analiza pragma-retorică a unor tipuri de 
interacțiune față-în-față/mediate: 
interacțiunea profesor – elev, interacțiunea 
medic – pacient, interacțiunea organizațională 
– ședința, dezbaterea etc, interacțiunea pe mail, 
comunicarea fatică etc. 



3. Analiza unor fenomene comunicative în 
diverse (sub)genuri discursive și în diverse 
situații de comunicare: exprimarea emoției pe 
FB, exprimarea emoției în interacțiunea 
didactică, exprimarea empatiei cu 
interlocutorul în diverse tipuri de interacțiuni, 
funcția ezitării/pauzei în diverse situații de 
interacțiune, strategii de menținere a cuvântului 
în talk-showuri etc., strategii de exprimare a 
acordului/dezacordului, a admirației, evaluarea  
etc. 

4. Analiza comparativă a unor forme de 
comunicare/acte de vorbire/strategii 
comunicative în diverse culturi/în diverse 
comunități din cadrul aceleiași culturi: 
reflectarea unor evenimente internaționale în 
presa din diverse țări, sloganul politic în 
diverse culturi, publicitatea la branduri 
internaționale în diverse culturi, structura 
știrilor în diverse culturi, bancurile, exprimarea 
refuzului/complimentului/nemulțumirii în 
diverse (sub)culturi, urarea, salutul, 
imprecațiile, amenințările etc. 

5. Funcția pragmatică a unor structuri 
sintactice: pragmatica formulelor de adresare, 
pragmatica structurilor apozitive, pragmatica 
întrebărilor-apendice (nu-i așa?), pragmatica 
semiadverbelor (doar, numai, tot, și, chiar etc.), 
pragmatica adverbului afirmativ da/negativ nu, 
aspecte pragmatice ale utilizării diverselor 
timpuri verbale, pragmatica modurilor 
nonfinite, pragmatica subiectelor pronominale, 
pragmatica propozițiilor eliptice etc. 

6. Variație pragmatică în timp și în spațiu: 
manifestarea unor fenomene pragma-discursive 
și actualizarea unor (sub)genuri discursive în 



diverse etape din evoluția limbii române și în 
diverse subdialecte ale daco-românei. 

7. Analiza discursului produs de studenții care 
învață limba română ca limbă străină. 

3 Stan Camelia prof. 
univ. dr. 

sintaxa limbii române contemporane, 
sintaxa diacronică a limbii române, 
fonetica şi fonologia limbii române 
contemporane 

 

4 Groza Liviu prof. 
univ. dr. 

 licență: lexicologie și semantică; 
disertație: frazeologie și didactica 
activităților de comunicare orală. 

 

5 Moroianu Cristian prof. 
univ. dr. 

formarea cuvintelor, 
probleme de semantică (relații 
semantice, evoluție semantică: 
internă și mixtă), 
limbaje sectoriale, 
neologismele în limba română, cu 
referire particulară la cele recente, 
structura dicționarelor, 
modalități neconvenționale de 
îmbogățire lexicală, 
relația dintre cuvinte și variante 

 

6 Ștefănescu Ariadna 
Paula Domnica 

prof. 
univ. dr. 

pragmatică, analiza discursului, 
analiza conversației, stilistică,  
retorică și argumentare 

 

7 Ușurelu Camelia 
Gabriela 

conf. 
univ. dr. 

Morfologie și sintaxă; morfosintaxă și 
semantică; stilistică 

1. Teme pentru lucrările de licență (domenii – 
Morfologie și sintaxă; Morfosintaxă și 
semantică; Stilistică): 

a)  Aspecte semantice și sintactice ale 
substantivelor relaționale în româna veche. 
b) Aspecte semantice și sintactice ale substantivelor 
abstracte în româna veche. 
c)  Aspecte semantice și sintactice ale numelor proprii 
în româna actuală. 
d) Dubla natură a infinitivului în limba română. 



Aspecte sincronice și diacronice. 
e)  Dubla natură a participiului în limba română. 
Aspecte sincronice și diacronice. 
f)  Un tip special de adjective: adjectivele pronominale. 
g) Inovații ale DOOM3 în clasa verbului.  
h) Inovații în DOOM3 în clasa numelui. 
i)  Anafora în limba română. 
j)  Particularități colocviale sau greșeli de limbă în 
comentariile sportive? 
k) Oralitatea secundară în romanul Dimineață pierdută 
al Gabrielei Adameșteanu. 
l)  Limbajul figurativ al poeziei populare (cu aplicații 
pe poeziile culese de G. Dem. Teodorescu). 
 

2. Teme pentru lucrările de disertație 
(domeniu – Morfosintaxă și semantică): 

a)  Implicații morfosintactice și semantice ale 
conversiunii în limba română. 

b) Partitiv vs. pseudopartitiv în româna veche. 
c)  Valori ale dativului în limba română Privire 

diacronică și sincronică. 
d) Numele nude în româna veche. 
e)  Mărci specializate pentru exprimarea aproximării și 

a impreciziei în limba română. 
f)  Formele verbale nepersonale, la limita dintre clasele 

morfologice. 

8 Nedelcu Mihaela 
Isabela 

conf. 
univ. dr. 

morfologie, sintaxă și cultivare a 
limbii 

 

9 Sâmihăian Dorina 
Florentina 

conf. 
univ. dr. 

didactica lecturii, plurilingvism și 
interculturalitate  

 

10 Dragomirescu Adina conf. 
univ. dr. morfosintaxă și fonetică  

11 Nicolae Alexandru 
Cosmin 

conf. 
univ. dr. 

sintaxă, morfologie, 
gramatică diacronică 

 



12 Constantinescu 
Mihaela Viorica 

conf. 
univ. dr. 

pragmatică, stilistică, retorică, 
argumentare 

 

13 Stoica Gabriela conf. 
univ. dr. 

istoria limbii române, istoria limbii 
române literare, lexicologie și 
semnatică istorică, retorică și analiza 
discursului, româna ca limbă străină 

 

14 Guruianu Viorel 
Vasile 

lect. 
univ. dr. istoria limbii române  

15 Ghiță Andrea 
Cristina 

lect. 
univ. dr. pragmatică, didactică  

16 Bălășoiu Cezar 
Cristian 

lect. 
univ. dr. 

istoria limbii române, pragmatică și 
discurs raportat 

 

17 Ene Claudia lect. 
univ. dr. stilistică, retorică, analiza discursului 

• Caracteristici stilistice (și retorice) ale unui 
anumit tip de discurs (publicistic, politic, 
public, religios, publicitar etc.) 

• Particularități stilistice (și retorice) ale 
argumentării într-un anumit tip de discurs 
(publicistic, politic, public, religios, publicitar 
etc.) 

• Particularități ale stilului publicistic actual 
• Caracteristici ale stilului publicistic în perioada 

comunistă 
• Retorica discursului politic (discurs electoral, 

discurs parlamentar etc.) 
• Analiza discursului publicitar 

18 Roibu Melania lect. 
univ. dr. 

lexic, semantică, (pragma)stilistică, 
metalimbaj 

 

19 Soare Andreea lect. 
univ. dr. 

lingvistica generală, abordări 
interdisciplinare ale limbii 

 

20 Oprea Helga Iuliana lect. 
univ. dr. 

predarea/evaluarea noțiunilor de 
lexic, semantică și frazeologie 

 

21 Brăescu Raluca lect. 
univ. dr. morfosintaxă  



22 Vasile Carmen lect. 
univ. dr. 

morfologie și morfosintaxă, formarea 
cuvintelor, istoria limbii române literare, 

limba română ca limbă străină 
 

23 Paraschiv Irina 
Claudia 

lect. 
univ. dr. morfosintaxă  

24 Timotin Emanuela   
domeniile filologie (texte vechi 
românești, ediții de texte), istoria limbii 
române literare 

 

25 Toma Alice conf. 
univ. dr. 

lexicologie; 
semantică; 
terminologie; 
analiză de discurs (conectori, 
organizare informațională, relații 
logico-semantice etc.); 
LRLS (achiziție, 
intercomprehensiune, didactică etc.) 

 

26 Ionescu Emil prof. 
emerit 

lingvistică generală: aplicații la 
limba română și la alte limbi ale 
tehnicilor, conceptelor și teoriilor 
predate la lingvistică generală 

Schimbările semantice; 
Analogia; 
Gândirea lingvistică a fondatorilor lingvisticii moderne 
(Saussure, Bloomfield, Benveniste); 
Schimbările fonetice și explicația lor.  

 


