
SCOALA DOCTORALĂ – LINGVISTICĂ 
ORAR - SEMESTRUL I 

 
 
7 OCTOMBRIE 2022 
15: Deschiderea Școlii Doctorale https://meet.google.com/aoz-usxr-zmw 
 
14 OCTOMBRIE 2022 
14-16:  Redactarea textului lingvistic: Etapele redactării textului lingvistic (Andra Vasilescu) 
16-18: Teorie şi analiză: Teorie, analiză, metodă, metodologie. Experiența unei doctorande (drd. Marinela Bota)  
 
21 OCTOMBRIE 2022 
14-16:  Redactarea textului lingvistic: Tema – subiectul – (ipo)teza cercetării (Andra Vasilescu)  
16-18: Teorie şi analiză: Particularități fonologice ale limbii române din perspectivă tipologică, genealogică și 
areală (Camelia Stan) 
 
28 OCTOMBRIE 2022 
16-18: Redactarea textului lingvistic: Descrierea (metodei/demersului/chestionarului/corpusului/ediției analizate 
etc.) (Emanuela Timotin) 
18-20:  Teorie şi analiză: Dinamica lexicului actual între norma academică și uzul curent (Adriana Stoichițoiu) 

4 NOIEMBRIE 2022 
14-16:  Teorie şi analiză: Dialectele româneşti din nordul şi din sudul Dunării din perspectiva geografiei 
lingvistice (Manuela Nevaci) 
16-18:  Teorie şi analiză: Particularități morfologice ale limbii române actuale (Isabela Nedelcu) 
18-20: Redactarea textului lingvistic: Planul lucrării. Organizarea ideilor (Isabela Nedelcu) 
 
11 NOIEMBRIE 2022 
16-18: Redactarea textului lingvistic: Sinteza bibliografică (Oana Murăruș) 
 
18 NOIEMBRIE 2022 
Participare la Conferinţa departamentului de lingvistică  
 
25 NOIEMBRIE 2022 
16-18: Teorie și analiză: Variația gramaticală (Alexandru Nicolae) 
 
9 DECEMBRIE 2022 
16-18: Teorie și analiză: Construirea discursivă a identității/imaginii publice (Mihaela Constantinescu) 
18-20: Teorie şi analiză: Caracteristici ale discursului mediat de calculator. DMC (Ariadna Ștefănescu) 
 
16 DECEMBRIE 2022 
16-18: Teorie şi analiză: Corpusuri de texte. Criterii de selecție (Emanuela Timotin) 
18-20:  Teorie şi analiză: Marcarea obiectului direct în limba română. Observații diacronice și tipologice (Irina 
Paraschiv) 
 
13 IANUARIE 2023 
18-20: Teorie şi analiză: Conferință online: Structuri sintactice opacizate (conferință online: Mihaela Gheorghe, 
Universitatea Transilvania, Brașov)  
 
20 IANUARIE 2023 
18-20: Teorie și analiză: Conferință online: Dialogul paradigmelor în analiza lingvistică (Răzvan Săftoiu, 
Universitatea Transilvania, Brașov) 
 

 

https://meet.google.com/aoz-usxr-zmw


 
Pentru modulul de Etică și integritate academică, doctoranzii vor fi contactați de lect. dr. Constantin Vică. 
 

 
 
TOTAL ORE TEORIE ȘI ANALIZĂ: 24 (conform Planului de învățământ) 
TOTAL ORE REDACTAREA TEXTULUI: 10 (conform Planului de învățământ) 

 
 

EVALUAREA 
 

 
NOTA LA MODULUL Teorie și analiză 
Doctoranzii vor face un referat în domeniul tezei de doctorat (gramatică, pragmadiscurs, dialectologie, istoria 
limbii, teoria limbii etc.) la unul dintre profesorii care au predat pe semestrul I în cadrul cursului de Teorie și 
analiză. Doctorandul se consultă cu profesorul și cu conducătorul de doctorat pentru a alege tema referatului, cu 
(relativă) relevanță pentru lucrarea sa de doctorat. Nota va fi trecută în catalog de profesorul ales de doctorand 
pentru acest referat, nu de către conducătorul de doctorat. 
 
NOTA LA MODULUL Redactarea textului lingvistic 
Doctoranzii vor face o sinteză bibliografică în domeniul tezei de doctorat, pe baza a 3 titluri bibliografice 
(articole și/sau cărți). Alegerea titlurilor bibliografice se face pe baza discuțiilor cu conducătorul de doctorat. 
Lucrarea se predă conducătorului de doctorat, care o va nota și va trece nota în catalog.  
 
NOTA LA Cursul la alegere 
Fiecare doctorand își alege, consultându-se cu conducătorul său, un curs din Curriculum-ul unei facultăți din cadrul 
Universității din București: Litere/Limbi și Literaturi Străine/Psihologie/Sociologie/Jurnalism etc. Doctorandul își 
alege un curs care poate fi util cercetării sale. La sfârșitul cursului va scrie un referat cu relevanță pentru tema sa de 
doctorat și pentru cursul urmat. Referatul va fi evaluat atât de conducătorul cursului respectiv, cât și de 
conducătorul de doctorat, care vor cădea de acord asupra unei note. Nota va fi trecută în catalog de către 
conducătorul de doctorat. 
 
 
PREDAREA LUCRĂRILOR IN VEDEREA EVALUĂRII : 23.01.2022-12.02.2023 
 


