Limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină
Anul II, seria ........, grupa ............... Numele şi prenumele .............................................................
FORMULAR PENTRU CURSURILE OPȚIONALE DIN ANUL III, 2014-2015
SEMESTRUL II
PRECIZĂRI:
1. Fiecare student va trebui să urmeze în anul al III-lea trei cursuri opţionale (curs opţional
I, curs opţional II, curs opțional III), în fiecare semestru;
2. Studenţii nu pot urma două cursuri opţionale din aceeaşi categorie (A, B sau C);
3. La fiecare opţional nu pot participa mai mult de 30 de studenţi;
4. Cursurile opţionale sunt împărţite în 3 categorii: A (literatura română), B (limba română),
C (discipline conexe: teoria literaturii, literatură comparată, etnologie);
5. Repartizarea studenţilor la opţionalele anunţate se va face în funcţie de opţiunile
exprimate prin prezentele formulare (cf. principiului „primul venit, primul servit”); vor
avea prioritate studenții care se înscriu la opționalul predat de profesorul
coordonator al lucrării de licență, cu avizul profesorului pe formularul de înscriere;
6. Descrierile cursurilor și formularele de opțiuni vor fi disponibile în perioada 12-19 mai la
secretariat, la avizierul Dept. de Studii literare (et. I, aripa stângă), pe site-ul
www.litere.ro și pe grupurile de e-mail ale studenților;
7. Predarea formularelor se poate face începând de joi, 22 mai, ora 10, la prodecanat; din
26 mai formularele se depun la secretariat, în timpul programului de lucru cu publicul;
8. 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 7 în ultima coloană a tabelului
de mai jos:
CURS OPŢIONAL I

A

1.1

Conf. dr. Daniel Cristea-Enache: Literatura de azi

1.2

Conf. dr. Ion Manolescu: Literatură și ideologie comunistă

1.3

Prof. dr. Ion Bogdan Lefter: Doi experimentalişti postmoderni: Mircea
Nedelciu şi Gheorghe Crăciun

1.4

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

1.5

Conf. dr. George Ardelean: Literatură şi Gulag. Scriitori în procese politice.
Scriitori în arhivele Securităţii

1.6

Lect. dr. Catrinel Popa: Lecturi, cărți și cititori în România comunistă

1.7

Dr. Cristina Dima: Fabula și fabulosul în cultura veche românească

Notați ordinea preferinţelor dvs. prin cifre de la 1 la 7 în ultima coloană a tabelului
de mai jos:
CURS OPŢIONAL II
1.1
1.2
1.3
B

1.4

Lect. dr. Melania Roibu: Narație și descriere în textul literar
Lect. dr. Cezar Bălăşoiu: Discursul raportat
Prof. dr. Gheorghe Chivu: Vechi texte lingvistice românești
Conf. dr. Ariadna Ștefănescu: Circumstanțialele

1.5

Prof. dr. Emil Ionescu: Concepte de lingvistică modernă

1.6

Lect. dr. Claudia Ene: Elemente de analiză a textului. Forme ale dialogului
interior

1.7

Lect. dr. Adina Dragomirescu: Sintaxă romanică

Notați ordinea preferinţelor dvs. prin cifre de la 1 la 9 în ultima coloană a tabelului
de mai jos:
CURS OPŢIONAL III
Prof. dr. Ovidiu Verdeș: Autobiografic şi autobiografie în opera lui Marin
1.1
Preda

1.3

Conf. dr. Oana Fotache: Câte cuvinte încap într-un text? Despre măsurile
literaturii
Lect. dr. Magda Răduță: Teoria câmpului literar și spațiul românesc.
Posibilități de aplicare

1.4

Conf. dr. Elena Ionescu: Mituri în romanul contemporan

1.5

Lect. dr. Emil Moangă: Arhetipologie

1.6

Dr. Mihai Şerban: Scriitorul şi „clironomia” lui complicată

1.7

Conf. dr. Narcisa Știucă: Texte și contexte inițiatice

1.8

Prof. dr. Rodica Zane: Privire etnologică asupra societăților (post)comuniste

1.9

Lect. dr. Adrian Stoicescu: Studii de gen

1.2

C

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

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

