Limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină
Anul I, seria ........, grupa ............... Numele şi prenumele .............................................................
FORMULAR PENTRU CURSURILE OPȚIONALE DIN ANUL II, 2013-2014
SEMESTRUL I
PRECIZĂRI:
1. Fiecare student va trebui să urmeze în anul al II-lea două cursuri opţionale (curs opţional
I, curs opţional II), în fiecare semestru;
2. La fiecare opţional nu pot participa mai mult de 25 de studenţi;
3. Cursurile opţionale sunt împărţite în 3 categorii: A (literatura română), B (limba română),
C (discipline conexe: teoria literaturii, literatură comparată, etnologie);
4. Repartizarea studenţilor la opţionalele anunţate se va face în funcţie de opţiunile
exprimate prin prezentele formulare (cf. principiului „primul venit, primul servit”);
5. Descrierile cursurilor și formularele de opțiuni vor fi disponibile în perioada 30 aprilie19 mai la secretariat, la aviziere și pe site-ul www.litere.ro ;
6. Predarea formularelor se va face la secretara de an în perioada 20-29 mai, în timpul
programului de lucru cu publicul (doar pentru semestrul I, 2013-2014; înscrierile
pentru semestrul II vor avea loc în luna decembrie 2013);
7. Studenţii care nu predau formularele de opţiuni (corect completate) vor fi repartizaţi din
oficiu în luna septembrie.

Notați ordinea preferinţelor dvs. prin cifre de la 1 la 10 în ultima coloană a tabelului
de mai jos:
CURS OPŢIONAL I

A

B

C

1.1

Lect. dr. Sebastian Vlad Popa: Figuri mitologice în literatura română şi
universală

1.2

Conf. dr. Simona Popescu: Avangarda de ieri, azi

1.3

Asist. dr. Magda Răduţă: Pamfletul arghezian

1.1

Lect. dr. Melania Roibu: Funcţia metalingvistică. Mijloace de realizare în
limba română actuală

1.2

Lect. dr. Isabela Nedelcu: Normă şi abatere

1.3

Lect. dr. Mihaela-Viorica Constantinescu: Umor, ironie, parodie

1.1

Prof. dr. Caius Dobrescu: Teoria literară şi scrierea creatoare I. Naraţiunea în
versuri

1.2

Conf. dr. Elena Ionescu: Interferenţe literatură - muzică

1.3

Conf. dr. Ioana-Ruxandra Fruntelată: Poetica oralităţii

1.4

Lect. dr. Lucia Terzea-Ofrim: Antropologia corpului – imaginar social și
reprezentare literară

Notați ordinea preferinţelor dvs. prin cifre de la 1 la 10 în ultima coloană a tabelului
de mai jos:
CURS OPŢIONAL II

A

B

C

2.1

Conf. dr. Răzvan Voncu: Modernitate înainte de modernism. De la Al.
Macedonski la Tristan Tzara

2.2

Conf. dr. Ion Manolescu: Literatură şi ideologie interbelică

2.3

Asist. dr. Raluca Moise : Cum se redactează și se comunică un subiect
științific ?

2.1

Conf. dr. Camelia Uşurelu: Sintaxă şi semantică – clase funcţionale

2.2

Prof. dr. Cristina Călăraşu: Elemente de dialectologie nord-dunăreană

2.3

Lect. dr. Loara Ştefănescu: Retorica şi pragmatica discursului politic

2.1

Lect. dr. Oana Fotache: Literatura şi experienţa spaţiului

2.2

Asist. drd. Bogdan Tănase: Creatorii literari. Strategii de legitimare în
comunismul românesc

2.3

Lect. dr. Ruxandra Iordache: Sonetul - tradiţie şi inovaţie

2.4

Lect. dr. Adrian Stoicescu: Introducere în antropologia culturală

Data ......................

Semnătura ......................................

