
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. 

Programul se desfășoară în 3 module: teorie și analiză, redactarea textului lingvistic, curs la alegerea 
doctorandului.  

 

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

1. Teorie, analiză, metodă, metodologie. Experiența unei doctorande (drd. Marinela Bota)  
2. Particularități fonologice ale limbii române din perspectivă tipologică, genealogică și areală 

(Camelia Stan) 
3. Dinamica lexicului actual între norma academică și uzul curent (Adriana Stoichițoiu) 
4. Dialectele româneşti din nordul şi din sudul Dunării din perspectiva geografiei lingvistice 

(Manuela Nevaci) 
5. Particularități morfologice ale limbii române actuale (Isabela Nedelcu) 
6. Variația gramaticală (Alexandru Nicolae) 
7. Construirea discursivă a identității/imaginii publice (Mihaela Constantinescu) 
8. Caracteristici ale discursului mediat de calculator. DMC (Ariadna Ștefănescu) 
9. Corpusuri de texte. Criterii de selecție (Emanuela Timotin) 
10. Marcarea obiectului direct în limba română. Observații diacronice și tipologice (Irina Paraschiv) 
11. Conferință online: Structuri sintactice opacizate (conferință online: Mihaela Gheorghe, 

Universitatea Transilvania, Brașov) 
12. Conferință online: Dialogul paradigmelor în analiza lingvistică (Răzvan Săftoiu, Universitatea 

Transilvania, Brașov) 
13. Conferință online: Florin-Teodor Olariu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 
14. Analiza cantitativă: Conferință online: Studiul ordinii prin instrumente statistice - distribuții, 

tendințe, corelații și clasificări (Cosima Rughinis, Universitatea din București) 
15. Lexicologie sincronică și diacronică: abordări interdisciplinare (Cristian Moroianu) 
16. Efecte sintactice ale faptelor flexionare sau manifestări morfologice ale fenomenelor sintactice? 

Relația morfologie – sintaxă (Raluca Brăescu) 
17. Lingvistica romanică: principii și instrumente (Adina Dragomirescu) 
18. De la latină la română. Aspecte conservatoare şi inovaţii în diacronie (Gabriela Stoica) 
19. Emergența conceptului de formă logică în teoriile moderne și contemporane ale limbajului 

natural (Emil Ionescu) 
20. Interfețe: relația dintre pragmatică și semantică / sintaxă / morfologie / fonologie / lexic / 

structura informațională a enunțului / evoluția limbii (Andra Vasilescu) 
21. Retorică - Poetică - Stilistică: intersecții metodologice (Oana Murăruș) 
22. Despre lingvistica motivaţională (Nicolae Saramandu) 
23. Elemente de sociolingvistică (Rodica Zafiu) 
24. Standardizarea lingvistică: principii și concepte (Carmen Mârzea) 

 

REDACTAREA TEXTULUI LINGVISTIC (5 cursuri sem. I + 12 cursuri sem. II = 10 ore + 24 
ore; 7 cursuri de pe semestrul I sunt rezervate eticii academice și sunt prezentate de colegi din 
alte departamente) 

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 admiși în 
septembrie 2022 (Adina Dragomirescu, Manuela Nevaci, Alexandru Nicolae, Cristian Moroianu, 
Oana Murăruș, Camelia Stan, Emanuela Timotin, Andra Vasilescu) 

 

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. Trebuie să fie un curs nou, pe care doctorandul nu l-a urmata în ciclul 
de licență sau de master (nu se poate repeta un curs deja făcut). Doctoranzii vor alege cursul de comun 
acord cu conducătorul de doctorat. Vor lua legătura cu profesorul care ține cursul respectiv pentru a-i 
cere acordul de participare la curs. 

 

 

 

 

 


