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Nichita Stănescu – revoluţia limbajului poetic modern
Cursul propune o perspectivă retorică şi pragma-stilistică asupra ultimei revoluţii
a limbajului poetic românesc înfăptuite de Nichita Stănescu. Vor fi luate în discuţie:
construcţia subiectivităţii lirice, narativul poetic, formele descripţiei, monolog vs.
dialog (dramatizarea lirismului), registrele stilistice ale scriiturii, „necuvântul” şi „limba
poezească” (inovaţiile limbajului poetic la nivel lexical, morfologic şi sintactic),
particularităţile figurii semantice (metaforă, comparaţie).
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Lexicologie şi etimologie
Cursul urmăreşte câteva dintre chestiunile cele mai interesante şi mai utile ale
etimologiei: relaţia dintre cuvinte şi variante, dubletele etimologice şi principalele lor
aspecte din punct de vedere formal şi semantic, relaţiile semantice din perspectivă
etimologică (sinonimia, paronimia şi, mai ales, omonimia), probleme de etimologie
internă (criterii, etape, conexiuni etc.) şi, în special, derivarea prin substituţie de afixe,
aspecte ale etimologiei mixte (cu accent asupra „substantivizării” adjectivului), o
abordare particulară a latinităţii „ascunse” a limbii române etc.
Obiective: crearea unei gândiri diacronice consecvente pentru înţelegerea şi
explicarea, la orice nivel, a unor fapte de limbă; folosirea argumentelor etimologice
pentru clarificarea unor probleme de fonetică, grafie, gramatică, lexic şi semantică;
realizarea unei concepţii nuanţate referitoare la îmbogăţirea limbii române mai ales în
epoca modernă şi contemporană.
Evaluare: prezenţa la cursuri (2 p.) + participarea la discuţii (3 p.) + realizarea unui
referat pe o temă la alegere (4 p.) + 1 p. din oficiu.
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Probleme de istorie a limbii române (fonetică istorică, gramatică istorică,
istoria vocabularului românesc)
Descrierea cursului: Sunt luate în discuţie unele aspecte fonetice şi semantice
legate de istoria anumitor cuvinte româneşti. Sunt dezbătute probleme referitoare la
evoluţia unor forme flexionare şi a câtorva construcţii sintactice. Analiza lingvistică se
face, în general, pe texte de epocă.
Obiectivele cursului: Studenţii vor fi capabili să identifice textele de epocă
prezentate la curs, să explice anumite transformări lingvistice, să facă analiza
lingvistică detaliată a unui fragment de text dat.
Forma de evaluare: La alegerea fiecărui student – examinare scrisă, examinare
orală sau elaborarea unui referat pe o temă de curs.
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Sintaxa şi semantica grupului nominal

Cursul îşi propune să fie o continuare a studiului sintaxei început anul anterior,
urmărind aprofundarea analizei grupului nominal.
Determinarea, cuantificarea, relaţia posesivă, relaţia parte–întreg, relaţia
locativă, temporală, agentivă, comportamentul diverselor tipuri semantice de
substantive (abstracte, masive, colective, nume relaţionale, nume proprii) reprezintă
aspecte importante în analiza GN, care vor fi discutate în cadrul cursului.
Cursul se va baza pe o bibliografie care cuprinde studii de lingvistică româneşti,
dar şi străine.
Forma de evaluare: participare la activitatea de la curs şi realizarea unui referat
pe o temă la alegere discutată la curs.
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Comunicare interculturală
Domeniul eclectic al comunicării interculturale face apel la elemente de
antropologie, sociologie, psihologie socială, comunicare interpersonală sau
organizaţională, pragmatică, lingvistică etc. pentru a explica modul în care comunică
indivizi proveniţi din culturi diferite (un francez cu un englez, un american cu un
japonez, un suedez cu un italian etc.). Fixând principiile de interacţiune, cercetările în
domeniu au un pronunţat caracter aplicat, propunându-şi să contribuie la
eficientizarea comunicării în întâlnirile interculturale.
Cursul este conceput interactiv, combinând prelegerile cu dezbaterile, studiul de
caz cu analizele pe text şi testele de autocunoaştere. Dintre temele abordate: Cultura –
definiţii antropologice şi discursive • Competenţa de comunicare culturală vs.
competenţa de comunicare interculturală • Parametrii de variaţie culturală • Reflectarea
parametrilor de variaţie culturală în comunicare (comunicarea verbală şi nonverbală) –
stiluri culturale de a vorbi • Identitatea culturală • Emoţia din perspectivă interculturală
• Sursa neînţelegerilor în comunicarea interculturală • Adaptarea interculturală – şocul
cultural, aculturarea • Traducerea – act de comunicare interculturală.
Notarea : Notare continuă pe baza activităţii de seminar sau referat final (la
alegere).
Suport de curs : Andra Şerbănescu, Cum vorbesc şi cum gândesc ceilalţi, Iaşi,
Polirom, 2007.
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Elemente de analiză a textului
Cursul îşi propune să formeze deprinderea de a recunoaşte, descrie şi explica trăsături
definitorii ale diferitelor tipuri de secvenţe de text (naraţie, descriere, dialog, explicaţie
şi argumentaţie), cu ajutorul conceptelor de bază ale lingvisticii textuale. În partea
introductivă vor fi prezentate principiile configurării unei tipologii a secvenţelor de
text, iar cursul propriu-zis va descrie şi va explica, cu exemple, prototipul celor cinci
forme de text considerate fundamentale.
Evaluare : 50% prezenţă şi participare la discuţii + 50% rezultatul evaluării finale (un
referat pe o temă care va fi stabilită cu fiecare student).
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Sintaxă romanică

Cursul are două obiective majore: (i) familiarizarea studenților cu câteva puncte de
reper ale sintaxei limbilor romanice; (ii) discutarea comparativă a acestor date și
prezentarea unor modalități de analiză diferite, din perspectiva gramaticii de tip GB (N.
Chomsky, Lectures on Government and Binding, 1981) și din perspectiva Programului
Minimalist (N. Chomsky, The Minimalist Program, 1995), mai ales a problemei
parametrilor care stau la baza variației interlingvistice. Fiecare curs este conceput ca o
prezentare a trăsăturilor sintactice ale unei varietăți romanice și, în funcție de
specificul fiecărei limbi/dialect, se vor discuta aspecte teoretice precum: ordinea
cuvintelor, subiectul nul, subiectul formelor nonfinite, control, auxiliarele, verb
movement, binding etc.

