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FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

1. Date despre program 
 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Facultatea de Litere 

1.3. Departamentul Limba şi literatura român ă şi ştiin ţe ale comunicării 

1.4. Domeniul de studii Ştiin țe umaniste şi arte / Limbă și literatur ă 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Limba şi literatura român ă - O limbă şi literatur ă modernă (engleză, 
franceză) 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limba română contemporană (Teoria și practica analizei gramaticale) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect.univ.dr. Petronela Savin 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Petronela Savin 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul VI 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 92 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  4 
Examinări 3 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  92 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Limba română contemporană 

4.2. de 
competenţe 

•  
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5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • Studenții se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele 
mobile închise. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• Termenele de predare/susținere a materialelor din portofoliu în cadrul 
seminarului sunt stabilite de titularul seminarului de comun acord cu studenții. 
Nu se vor accepta cererile de amânare a acestora pe alte motive decât unele 
obiectiv întemeiate. 

 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

Instrumentarea studenţilor cu tehnici de analiză gramaticală în scopul surprinderii, în 
întreaga sa complexitate, a fenomenului lingvistic 
 

7.2. Obiectivele 
specifice 

- Prezentarea principalelor teorii ale analizei gramaticale în lingvistica actuală; 
- Integrarea informaţiilor lingvistice privitoare la sistemul limbii române în modele complexe 

de analiză gramaticală;  
- Analizarea fenomenelor gramaticale într-o perspectivă intra şi interdisciplinară prin apelul 

la informaţii privind istoria limbii, dialectologia, sociologia limbii, psiholingvistica, 
stilistica, semantica; 

- Lecturarea critică a mesajelor lingvistice, din perspectiva construirii unei viziuni 
integratoare asupra fenomenelor limbii; 

- Imaginarea unui discurs metodologic, de analiză a fenomenelor lingvistice; 
- Dezvoltarea capacităţii de a interpreta – pe unităţi constituente – structurile lingvistice; 
- Formarea capacităţii de a utiliza metode, tehnici şi instrumente de investigare a diferitelor 

probleme de analiză lingvistică; 
- Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de studierea fenomenului lingvistic prin creşterea 

disponibilităţii de a lucra în echipă; 
- Stimularea intercunoaşterii şi a cunoaşterii de sine prin implicarea în diverse exerciţii de 

analiză a propriului discurs sau a discursului celorlalţi comunicatori. 
 
 

 
8. Conţinuturi 

 
Curs  Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Substantivul, articolul. Perspective analitice 
Sistemul funcţiilor sintactice. Ocurenţe, delimitări  
 

(4h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

Pronumele, adjectivul, numeralul. Delimitări 
morfosintactice  

(8h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

Verbul, adverbul, interjecţia. Relaţii categoriale şi structuri 
funcţionale  

(8h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

Elemente de relaţie la nivelul propoziţiei şi la nivelul frazei. 
Omonimie şi sinonimie gramaticală 

(4h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

Confuzii şi distincţii la nivelul constituenţilor frastici  (4h) Prelegere, dezbatere, 
problematizare 

 

Bibliografie 
Capota, Teodor, Dificultăţi şi confuzii în analiza gramaticală. Teste şi rezolvări , Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001 
Dănilă, Ioan, Algoritmii analizei gramaticale, Bacău, Editura Egal, 2005; 

 

6.1. Competenţe 
 profesionale  

C2 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba modernă  

6.2. Competenţe 
transversale 
 

CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură, în deplină concordanţă cu etica 
profesională 
CT2 Relaţionarea în echipă; comunicare interpersonală şi asumarea de roluri specifice 
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Gheorghe, Mihaela, Teste de limba română pentru admiterea în învăţământul superior (rezolvări, comentarii şi punctaj 
de autoevaluare), Editura Magister, Bucureşti, 1997 
Neamţu, G. G., Teoria şi practica analizei gramaticale, Editura Excelsior, Cluj-Napoca, 1999 
Bibliografie minimală 
Dănilă, Ioan, Algoritmii analizei gramaticale, Bacău, Editura Egal, 2005; 
Neamţu, G. G., Teoria şi practica analizei gramaticale, Editura Excelsior, Cluj-Napoca, 1999 
 
 

   

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Analiza lingvistică – modalitate de investigare de tip 
sincronic descriptiv  
 

(2h) exerciţiul, dezbaterea, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
problematizarea  

 

Tipuri de analiză lingvistică (analiza în constituenţi 
imediaţi; analiza combinatorie; analiza gramaticală; analiza 
fonetică; analiza fonologică; analiza 
morfematică/morfemică; analiza semică; analiza stilistică; 
analiza contrastivă; analiza erorilor; analiza discursului; 
analiza conversaţională  

(2h) exerciţiul, dezbaterea, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
problematizarea 

 

Analiza morfologică la nivelul părtilor de vorbire flexibile şi 
neflexibile  

(4 h) exerciţiul, dezbaterea, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
problematizarea 

 

Analiza sintactică la nivelul propoziţiei şi frazei  (4h) exerciţiul, dezbaterea, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
problematizarea 

 

Analiza gramaticală, fundament al analizei discursului  (2h) exerciţiul, dezbaterea, explicaţia, 
conversaţia euristică, 
problematizarea 

 

Bibliografie 
1. Coteanu, Ion (coord.), Limba română contemporană, Ediţia aII-a, vol. al II-lea, Buc., E.D.P., 1985; 
3. *** Dictionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005 
4. *** Gramatica limbii române, Bucureşti., Editura Academiei, 2005; 
5. Hristea, Theodor (coord.), Sinteze de limba română, Bucureşti, Ed. „Albatros“, 1984; 
6. Neamţu, G. G., Elemente de analiză gramaticală, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.  

 
Bibliografie minimală 
Hristea, Theodor (coord.), Sinteze de limba română, Bucureşti, Ed. „Albatros“, 1984; 
Neamţu, G. G., Elemente de analiză gramaticală, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.  
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei a fost stabilit conform standardelor RNCIS 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

-demonstrarea stăpânirii preceptelor 
teoretice ale analizei gramaticale prin 
rezolvarea unui subiect teoretic; 
- probarea competenţelor de analiză 
gramaticală prin realizarea unor seturi de 
exerciţii aplicative. 
 

Examenul 60 % 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

- participarea activă la seminar; 
- elaborarea unui portofoliu care să 
cuantifice cunoştintele teoretice şi de analiză 
gramaticală. 
- două teste de evaluare formativă 

Metoda portofoliului 
Testul 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• stăpânirea a cel puţin o treime din preceptele teoretice ale cursului, reflectate prin rezolvarea a cel puţin un subiect 

din cele trei ale probei scrise 
• probarea competenţelor de analiză gramaticală prin rezolvarea a cel puţin o treime din itemii celor două teste de 
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evaluare formativă  
•  cel puţin două intervenţii la seminar; 
•  elaborarea a cel puţin trei elemente de portofoliu. 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25 IX 2015 Lect. univ. dr. Petronela Savin Lect. univ. dr. Petronela Savin 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28  IX 2015 Lect. univ. dr. Lumini ţa Drugă 
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28 IX 2015 Conf.univ.dr. Simina Mastacan 
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FIŞA DISCIPLINEI  
 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău   

1.2. Facultatea Litere 

1.3. Departamentul Limba şi literatura română şi Ştiinţe ale comunicării 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste  şi arte/Limbă şi literatură 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Literatura român ă (Perioada postbelică: poezie, critică literar ă, dramaturgie) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Vasile Spiridon  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector. univ. dr. Violeta Popa 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul VI 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 65ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  2 
Examinări 3 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  65 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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5. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
6. Competenţe specifice acumulate  

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

•  Fundamentarea sistemului de noţiuni şi cunoştinţe necesare cunoaşterii şi 
înţelegerii momentelor semnificative parcurse de literatura română 

7.2. Obiectivele specifice •   lărgirea şi aprofundare volumului de cunoştinţe şi noţiuni cu privire la 
principalele momente din evoluţia poeziei noastre postbelice; 

• stimularea iniţiativei de a aborda critic şi creator varii concepte de critică 
literară; 

• însuşirea noilor orientări în studiul literaturii postbelice româneşti; 
• cunoaşterea principalelor direcţii şi tendinţe literare în poezia postbelică; 
• familiarizarea studenţilor cu limbajul criticii şi istoriei literare actuale. 

 
8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
•  Evoluţia poeziei. Continuitate şi ruptură. Momentul 

1945–1947. Poezia boemei, a exotismului şi a ironiei. 
Poetica apoeticului sau desacralizarea poemului (Geo 
Dumitrescu). Resurecţia suprarealismului cu convertirile 
ulterioare (Gellu Naum). Neomodernismul. Poeţii 
generaţiei „Cadran“, „Albatros“ şi „Kalende“ (Ion 
Caraion). Emil Botta. „Cercul literar de la Sibiu“ şi 
resurecţia baladescului (Ştefan Aug. Doinaş). Generaţia 
revistei Tânărul scriitor. Poetica simplităţii (gruparea 
literară de la „Steaua“). 

6 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

    
• Direcţii ale poeziei. Ecouri labişiene (dialectica vârstelor, 

obsesii arhetipale). Explozia lirică a anilor ’60. Poezia 
poeziei. Criza de identitate, conceptualizarea simbolurilor 
(Cezar Baltag). Neoclasicismul şi neoexpresionismul 
(Ana Blandiana şi Ioan Alexandru). Spiritualizarea 
emoţiei, ironişti şi fantezişti (Ileana Mălăncioiu, A.E. 
Baconsky, Mircea Ivănescu şi Emil Brumaru). Momentul 
’70. Echinoxiştii. Poezia barochistă, livrescă şi oraculară 
(Virgil Mazilescu). Un nou pact cu realul (Mircea 
Dinescu). Onirismul estetic: Leonid Dimov. (4 ore) 

6 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

• Liderii promoţiei ’60: Nichita Stănescu. Argoticele: 
adevăratul debut. Începuturile poeziei stănesciene. 
Ordinea cuvintelor şi necuvintelor. Jocul: deconstrucţie şi 
reconstrucţie. Viziunea cosmologică. Între modernism şi 
postmodernism. Marin Sorescu. Ciclul La Lilieci – o nouă 
viziune asupra universului sătesc.  

8 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

•  Promoţia ’80. Modernismul şi promisiunile 4 Expunerea,  

 

6.1. 
Competenţe 
profesionale  
 

• Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar din perioada postbelică 

6.2. 
Competenţe 
transversale 
 

•  Utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură, în deplină concordanţă cu etica 
profesională 
• Relaţionarea în echipă; comunicare interpersonală şi asumarea de roluri specifice  
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postmodernismului. Grupări şi cenacluri literare. Mircea 
Cărtărescu, Levantul – manual al postmodernismului 
românesc (trama epică şi parodicul). Alţi poeţi: Alexandru 
Muşina, Ion Stratan şi Cristian Popescu.  

Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

         
• Dramaturgia contemporană O epocă de tranziţie. 

Dramaturgia şocului social-istoric. Reflectare şi 
reflexivitate: document-ficţiune istorică. De la etică la 
radiografia cotidianului. Direcţii: drama istorică, stilizarea 
legendară, umanismul clasic şi manierist, poetica 
tragicului, „existenţialismul” satiric. Drama de idei, 
comedia cultă, parabola gnostică, drama metaistorică. 
Marin Sorescu, Iona (asumarea identităţii sau „a fi chit”).  

4 Expunerea, 
Explicaţia, Studiul de 
caz, Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, Jocul 
de rol, Exerciţiul, 
Tehnici de gândire 
critică 

 

    
    
Bibliografie 
Andreescu, Mihaela, Marin Sorescu, Bucureşti, Ed. Albatros, 1983 
Boldea, Iulian, Istoria didactică a poeziei româneşti, Braşov, Ed. Aula, 2005 
Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2008  
Simion, Eugen, Scriitori români de azi, vol. I – IV, Bucureşti, Editura Cartea românească, 1976, 1978, 1984, 1989 
*** Dicţionar analitic de opere literare româneşti (coord.: Ion Pop), I – IV (A – D, E – L, M – P, Q – Z şi Addenda), 
Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 1998, 1999, 2001, 2003 
*** Dicţionarul esenţial al scriitorilor români (coord. Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu), Ed. Albatros, 
Bucureşti, 2000 
• *** Dicţionarul general al literaturii române (coord. general Eugen Simion), Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 

vol. I – VII, 2004 – 2009 
Bibliografie minimală 
Simion, Eugen, Scriitori români de azi, vol. I – IV, Bucureşti, Editura Cartea românească, 1976, 1978, 1984, 1989 
• Dicţionarul general al literaturii române (coord. general Eugen Simion), Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, vol. I 

– VII, 2004 – 2009 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
•  Ştefan Augustin Doinaş (Mistreţul cu colţi de argint); 

Ion Caraion, Omul profilat pe cer (vol. Omul profilat pe 
cer), Geo Dumitrescu, Libertatea de a trage cu puşca 
(vol. Libertatea de a trage cu puşca). 

2 Studiul de caz, 
Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

 

•  Emil Botta, Un dor fără saţiu (vol. Pe-o gură de rai sau 
Un dor fără saţiu); A.E. Baconsky, Fluxul memoriei (vol. 
Fluxul memoriei); Ana Blandiana, Avram Iancu (vol. 
Somnul din somn). 

2 Studiul de caz, 
Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

 

•  Ileana Mălăncioiu, Pasărea tăiată (vol. Pasărea tăiată); 
Nichita Stănescu, Lauda omului (vol. O viziune a 
sentimentelor), Lecţia despre cub (vol. Operele 
imperfecte), Lecţia despre cerc (vol. Operele imperfecte). 

2 Studiul de caz, 
Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

 

•  Nichita Stănescu, Către Galateea (vol. Dreptul la timp); 
Marin Sorescu, Rânduieli (vol. La Lilieci, I); Mircea 
Ivănescu, Mopete în atmosfera lăuntrică (vol. Poeme). 

2 Studiul de caz, 
Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

 

•  Mircea Dinescu, Doamne-fereşte (vol. Moartea citeşte 
ziarul); Leonid Dimov, Vârcolacul şi Clotilda (vol. 
Cartea de vise), Poemul odăilor  (vol. 7 poeme). 

2 Studiul de caz, 
Conversaţia 
problematizatoare, 
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Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

•  Mircea Cărtărescu, Levantul; Marin Sorescu: Iona. 2 Studiul de caz, 
Conversaţia 
problematizatoare, 
Demonstraţia, 
Exerciţiul, Tehnici de 
gândire critică 

 

Bibliografie 
 Andreescu, Mihaela, Marin Sorescu, Bucureşti, Ed. Albatros, 1983 
Boldea, Iulian, Istoria didactică a poeziei româneşti, Braşov, Ed. Aula, 2005 
Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Piteşti, Ed. Paralela 45, 2008  
Simion, Eugen, Scriitori români de azi, vol. I – IV, Bucureşti, Editura Cartea românească, 1976, 1978, 1984, 1989 
*** Dicţionar analitic de opere literare româneşti (coord.: Ion Pop), I – IV (A – D, E – L, M – P, Q – Z şi Addenda), 
Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 1998, 1999, 2001, 2003 
*** Dicţionarul esenţial al scriitorilor români (coord. Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu), Ed. Albatros, 
Bucureşti, 2000 
• *** Dicţionarul general al literaturii române (coord. general Eugen Simion), Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 

vol. I – VII, 2004 – 2009 
Bibliografie minimală 
•  Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Pitești, Ed. Paralela 45, 2008  
• Dicţionarul general al literaturii române (coord. general Eugen Simion), Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, vol. I 

– VII, 2004 – 2009 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei a fost stabilit conform standardelor RNCIS 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

– demonstrarea stăpânirii preceptelor 
teoretice ale cursului, a concepţiilor şi 
orientărilor din spaţiul literaturii române prin 
lectura bibliografiei 

Probă orală – 67%/ 
demonstrarea 
stăpânirii a cel 
puţin o treime 
din preceptele 
teoretice ale 
cursului, a 
concepţiilor şi 
orientărilor din 
spaţiul 
literaturii 
române, prin 
lectura 
bibliografiei. 
 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

– cel puţin trei intervenţii la seminar Probă orală – 33% cel 
puţin trei 
intervenţii la 
seminar; 
 

10.6. Standard minim de performanţă 
• demonstrarea stăpânirii a cel puţin o treime din preceptele teoretice ale cursului, a concepţiilor şi orientărilor 

din spaţiul literaturii, prin lectura bibliografiei. 
•  minim de performanţă; 
 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015 Prof. univ. dr. Vasile Spiridon  Lector. univ. dr. Violeta Popa  
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 



F 84.07/Ed. 06 
 

28.09.2015 Lector univ. dr. Luminiţa Drugă 
 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

28.09.2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
11. Date despre program 

 
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
1.2. Facultatea Facultatea de Litere 
1.3. Departamentul Departamentul de limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării  
1.4. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste şi arte/ Limbă şi literatură 
1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 
1.6. Programul de studii/calificarea Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză) 
1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 
 

12. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Limba franceză contemporană (Sintaxa frazei) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Simina Mastacan 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Simina Mastacan 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul VI 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
13. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 65 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 26 

Tutoriat  4 
Examinări 5 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  65 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 4 

 
14. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Fonetica şi morfologia limbii franceze 

4.2. de 
competenţe 

• ascultare, scriere şi înţelegere în limba franceză 
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15. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului • comportament civilizat şi atitudine participativă 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• - prezenţa la cel puţin jumătate din orele de seminar 
• prezenţa la testul semestrial 
• - prezentarea unei teme de seminar conform programării   
• - rezolvarea temelor propuse (acasă sau în clasă) 
• - recuperarea seminariilor se va face, acolo unde este cazul, printr-un program 

stabilit împreuna cu profesorul titular.  
 

16. Competenţe specifice acumulate  
 
 

 
 
17. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Descrierea şi consolidarea sistemului sintactic al limbii franceze (sintaxa 
propoziţiei) în varianta sa standard; familiarizarea cu aspectele sintactice şi 
semantice ale frazei modalizate. 

7.2. Obiectivele specifice • Definirea conceptelor, identificarea şi exemplificarea limbajului specific 
lingvisticii 

• Explicarea clasificărilor sintactice şi analiza discursurilor orale şi scrise 
în limba franceză utilizând aparatul conceptual al lingvisticii 

• Receptarea corectă a discursurilor orale şi scrise la nivel de licenţă (C1), 
producerea fluentă şi spontană de texte orale şi scrise (inclusiv traduceri) 
la nivel B2 

• Evaluarea corectitudinii gramaticale a unui text oral sau scris de 
dificultate medie 

• Identificarea abaterilor grave de la sistemul de norme gramaticale ale 
limbii franceze şi corectarea lor, inclusiv prin implicarea de instrumente 
auxiliare. 

• Redactarea de eseuri, texte informative şi apelative pe diverse teme, la 
nivel minim B2 şi traduceri de dificultate redusă  în domeniul ştiinţelor 
umaniste folosind mijloacele auxiliare specific 

• Redactarea unui document scris la nivel B2 pentru argumentarea unui 
punct de vedere pe o anumită temă, coerent şi corect din punct de vedere 
lingvistic, argumentarea orală fluentă, corect articulată la nivel minim B2 

 
18. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Le domaine de la syntaxe. Définitions, délimitations 2 Curs interactiv  
Morphologie / vs / syntaxe. Analyse du discours. 
Eléments de la phrase. La phrase simple. Critères de 
délimitation des fonctions  

2 Curs interactiv  

Les types de phrases, 2 Curs interactiv  
La fonction sujet. Définitions; les réalisateurs du sujet; 
l'ellipse du sujet; l'inversion du sujet. 

2 Curs interactiv  

Phrase binaire et phrase ternaire. L'accord du prédicat 
avec le sujet 

2 Curs interactiv  

Le groupe prédicatif. Compléments 
d'objet/compléments circonstanciel. Le prédicat 
nominal.  

2 Curs interactiv  

Constructions transitives, intransitives et attributives. 
L'objet interne. 

2 Curs interactiv  

 

6.1. Competenţe 
profesionale  
 

 
C1 Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii si al literaturii 
universale și comparate 

6.2. Competenţe 
transversale 

CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbi si literaturi în deplină concordanţă cu etica 
profesională 
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Le complément d'objet direct 4 Curs interactiv  
Le complément d'objet indirect. Les verbes à deux et à 
trois compléments 

2 Curs interactiv  

La fonction attribut. Les attributs du sujet. Les attributs 
du complément d'objet.  

2 Curs interactiv  

Les circonstants; la détermination quantitative et 
qualitative 

2 Curs interactiv  

La détermination spatiale, temporelle du procès 2 Curs interactiv  
De la proposition à la phrase ; la coordination et la 
subordination 

2 Curs interactiv  

•     
Bibliografie 
• Cristea, Teodora - 1979 - Grammaire structurale du français contemporain, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 
• Denis, D., Sancier-Chateau, A. - 1994 - Grammaire du français, Paris, Librairie générale française; 
• Gardes-Tamine, Joëlle - 1998 - Syntaxe, Armand Colin, Paris; 
• Le Goffic, Pierre, Grammaire de la phrase française, Hachette livre, 1993 
• Riegel, Martin, Pellat, Jean-Cristophe - 1997 - Grammaire méthodique du français, 3e édition corrigée, PUF, Paris 
Bibliografie minimală 
• Cristea, Teodora - 1979 - Grammaire structurale du français contemporain, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Classes de modalités et instruments de modalisation. 2 Dezbatere, exerciţii  
• L’interrogation. Formes, fonctions, valeurs 2 Dezbatere, 

prezentarea şi 
exemplificarea temei 
pe grupe de lucru 

 

• L’exclamation. Formes, fonctions, valeurs 2 Dezbatere, 
prezentarea şi 
exemplificarea temei 
pe grupe de lucru 

 

• L’injonction, l’emphase, le passif, l’impersonnel 2 Dezbatere, 
prezentarea şi 
exemplificarea temei 
pe grupe de lucru 

 

• La négation. De la forme au sens. 2 Dezbatere, 
prezentarea şi 
exemplificarea temei 
pe grupe de lucru 

 

• Travail de contrôle 2 Test scris  
• Au-delà de la phrase. Syntaxe et énonciation.. La 

macrosyntaxe.  
2 Dezbatere, exerciţii 

recapitulative 
 

Bibliografie 
• Mastacan, Simina, La phrase et son au-delà, Bacau, Alma Mater, 2008 
• Monneret, Ph., Rioul, R.- 1990 - Questions de syntaxe française, PUF, Paris 
• *** - 1988 - Abrégé de grammaire française, coord. Cuniţă Alexandra şi Vi şan Viorel, Universitatea din Bucureşti, 

Facultatea de Filologie; 
• *** - 1988 - Le Bon Usage, Editions Duculot, Paris. 
Bibliografie minimală 
• Cristea, Teodora - 1979 - Grammaire structurale du français contemporain, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti; 
 

19. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS. 
 

 
20. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs - Cunoaşterea şi folosirea terminologiei Examen 60% 
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sintaxei limbii franceze-  
- Înţelegerea mecanismelor lingvistice 
specifice 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

- Capacitate de exemplificare şi integrare în 
enunţuri mai ample 
- Identificarea şi explicarea funcţiei 
lingvistice şi comunicaţionale a structurilor 
sintactice 
- Capacitate de argumentare şi ilustrare a 
procedeelor lingvistice 

- Prezentarea unui referat 
din tematica propusă, cu 
referinţe bibliografice 
diferite şi cu aplicaţii şi 
interpretări personale 
- Lucrare de control 
- Participare activă la curs 
şi seminar în timpul 
semestrului (cel puţin 
50%). 
 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Rezolvarea a 50% din punctajul total din subiectul de examen 
Prezentarea unui referat din tematica propusă 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25 septembrie 2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan Conf. univ. dr. Simina Mastacan 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28 septembrie 2015 Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă 
 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28 septembrie 2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan  
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 

 
 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

21. Date despre program 
 

1.8. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.9. Facultatea Facultatea de Litere 

1.10. Departamentul Limba şi literatura român ă şi ştiin ţe ale comunicării 

1.11. Domeniul de studii Ştiin țe umaniste şi arte / Limbă și literatur ă 

1.12. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.13. Programul de 
studii/calificarea 

Limba şi literatura român ă - O limbă şi literatur ă modernă (franceză) 

1.14. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
22. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Literatura franceză (Perioada contemporană) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Maricela Strungariu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Maricela Strungariu 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul VI 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
23. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar 1 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. Seminar 14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 65 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 26 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  65 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 4 

 
24. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

• Literatura franceză Evul Mediu - Secolul XX (1900-1950) 
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4.2. de 
competenţe 

•  

 
25. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului Studenții nu se vor prezenta la prelegeri şi la seminare cu telefoanele mobile 
deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul 
cursului. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Termenul predării si prezentării lucrării de seminar se va stabili de comun acord 
cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive altfel 
decât obiectiv întemeiate. Pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, 
studentul va fi depunctat cu un punct. Dacă lucrarea este predata, dar nu şi 
prezentată, studentul va fi depunctat cu 3 puncte. 

 
26. Competenţe specifice acumulate  

 
27. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul de literaturǎ francezǎ urmǎreşte formarea studenţilor ca cititori şi critici 
avizaţi, capabili să descopere sensuri virtuale şi să ofere puncte de vedere 
personale asupra textelor si problemelor studiate. Fenomenele literare se vor 
prezenta în strânsă legătură cu contextul lor socio-cultural. 

7.2. Obiectivele specifice - să precizeze specificul epocilor şi curentelor literare din spaţiul lingvistic francez 
şi să le descrie pe fundalul evoluţiei culturii şi civilizaţiei franceze şi francofone; 
- să evalueze, să compare şi să selecteze literatura franceză în baza unor criterii 
valorice explicite; 
- să realizeze analiza unui text literar de complexitate medie în limba franceză 
utilizând adecvat concepte şi termeni de bază din teoria literară ; 
- să cultive interesul şi gustul studenţilor pentru lecturǎ, respectul şi încrederea în 
actul intelectual, în exerciţiul continuu de perfecţionare umanǎ, intelectualǎ şi 
profesionalǎ;   
- să evidenţieze şi să dezvolte potenţialul studenţilor de a lucra individual, dar să 
cultive şi relaţionarea umană prin lucrul în echipǎ; 
- să formeze spiritul critic şi să cultive reflecţia şi exprimarea opiniilor personale; 
- să cultive respectul pentru proprietatea intelectualǎ, însuşirea probitǎţii ştiinţifice 
ca instrument obligatoriu al oricărui demers intelectual; 
- să formeze capacitatea de evaluare şi autoevaluare constantǎ şi corectǎ. 

 
28. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• L’Expérience de l’absurde dans l’œuvre d’A. Camus  6 Prelegerea, 

conversaţia euristică, 
problematizarea,  
studiul de text 

 

• L’Expérience de l’absurde dans l’œuvre de Jean-Paul 
Sartre 

6 Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
problematizarea,  
studiul de text 

 

• Le Nouveau Roman – principes théoriques 4 Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
problematizarea,  
studiul de text 

 

• Les Nouveaux Romanciers : Michel Butor, Alain Robbe-
Grillet, Nathalie Sarraute 

6 Prelegerea, 
conversaţia euristică, 

 

6.1. 
Competenţe 
profesionale  
 

 
 
C6 Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii române Prezentarea sintetică şi analitică, estetică 
şi culturală a fenomenului literar şi a culturii populare româneşti 
 
 

6.2. 
Competenţe 
transversale 
 

CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbi si literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională 
 
CT2 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice. 
 



F 84.07/Ed. 06 
 

problematizarea,  
studiul de text 

• Michel Tournier (Vendredi ou les Limbes du Pacifique) 2 Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
problematizarea,  
studiul de text 

 

• Eugène Ionesco (Journal en miettes, Présent passé, passé 
présent, La Quête intermittente 

4 Prelegerea, 
conversaţia euristică, 
problematizarea,  
studiul de text 

 

Bibliografie 
Albérès, R.-M., Istoria romanului modern, Editura pentru literatura universală, 1968 
Albérès, R.-M., L’aventure intellectuelle du XXe siècle, Albin Michel, 1969 
Balotă, Nicolae, Lupta cu absurdul, Univers, 1971 
Bersani, Jacques, La littérature en France depuis 1945, Bordas, Paris, 1970 
Brenner, Jacques, Histoire de la littérature française de 1940 à nos jours, Paris, Fayard, 1978  
Cohen-Solal, Anne, Sartre. Un penseur pour le XXIe siècle, Découvertes Gallimard Littératures, 2005 
Grigoriu, Maria, Michel Tournier. L’Ecriture et son double, Junimea, 2001 
Guyon, Françoise, Critique du roman, Seuil, 1970  
Lebesque, Morvan, Camus, Seuil, 1963 
Lejeune, Philippe, Le Pacte autobiographique, Seuil, 1975 
Lejeune, Philippe, Je est un autre, Seuil, 1980 

       Lesot, Adeline, L’autobiographie de Montaigne à Nathalie Sarraute, Hatier, 1988 
Mounier, Emmanuel, Malraux, Camus, Sartre, Bernanos. L’Espoir des désespérés, Seuil, 1970 
Munteanu, Romul, Noul Roman francez, Bucureşti, 1973 
Nadeau, Maurice, Le roman français depuis la guerre, Gallimard, 1963 
Picon, Gaëtan, Panorama de la nouvelle littérature française, Gallimard, 1976 
Poulet, Georges, Etudes sur le temps humain, Ed. du Rocher, Paris, 1976 
Dominique Rabaté & Dominique Viart (dir.), Écritures blanches, Presses univ. de Saint-Etienne, 2009 
Rey, Pierre-Louis, Camus. L’homme révolté, Découvertes Gallimard Littératures, 2006  
Ricardou, Jean, Nouveaux problèmes du roman, Seuil, 1978 
Bibliografie minimală 
Balotă, Nicolae, Lupta cu absurdul, Univers, 1971 
Bersani, Jacques, La littérature en France depuis 1945, Bordas, Paris, 1970 
Brenner, Jacques, Histoire de la littérature française de 1940 à nos jours, Paris, Fayard, 1978  
Lejeune, Philippe, Le Pacte autobiographique, Seuil, 1975 
Nadeau, Maurice, Le roman français depuis la guerre, Gallimard, 1963 
Picon, Gaëtan, Panorama de la nouvelle littérature française, Gallimard, 1976 
 
Aplicaţii (Seminar) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Albert Camus, Le Premier homme 2 Studiu de text  
Albert Camus, L'étranger 2 Studiu de text  
Albert Camus, La chute 2 Studiu de text  
Jean-Paul Sartre, La nausée  2 Studiu de text  
Jean-Paul Sartre, Les mots 2 Studiu de text  
Michel Butor, La modification  2 Studiu de text  
Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique  2 Studiu de text  
Bibliografie 

Michel Butor, La modification, Minuit, 1957 
Albert Camus, Le Premier homme, Gallimard, 1994 
Albert Camus, L'étranger, Gallimard, 2005 
Albert Camus, La chute, Gallimard, 1956 

       Cohen-Solal, Anne, Sartre. Un penseur pour le XXIe siècle, Découvertes Gallimard Littératures, 2005 
       Grigoriu, Maria, Michel Tournier. L’Ecriture et son double, Junimea, 2001 

Eugène Ionesco, Journal en miettes, Gallimard, 1993 
Eugène Ionesco Présent passé, passé présent, Mercure de France, 1968  

       Lebesque, Morvan, Camus, Seuil, 1963 
       Mounier, Emmanuel, Malraux, Camus, Sartre, Bernanos. L’Espoir des désespérés, Seuil, 1970 
       Rey, Pierre-Louis, Camus. L’homme révolté, Découvertes Gallimard Littératures, 2006  

Nathalie Sarraute, Enfance, Gallimard, 2006 
Jean-Paul Sartre, La nausée, Gallimard, 1938  
Jean-Paul Sartre, Les mots, Gallimard, 1964 



F 84.07/Ed. 06 
 

       Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, Gallimard, 1972        
Bibliografie minimală 

Michel Butor, La modification, Minuit, 1957 
Albert Camus, L'étranger, Gallimard, 2005 
Jean-Paul Sartre, Les mots, Gallimard, 1964 

 
29. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu standardele RNCIS. 

 
30. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

Corectitudinea si temeinicia cunoştinţelor 
asimilate  
Gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate 
Înţelegerea importanţei studiului literaturii în 
raport cu contextul socio-cultural.  
Capacitatea de a emite puncte de vedere 
personale asupra textelor si problemelor 
studiate. 

Examen scris 70% 

10.5. Seminar 

Însuşirea problematicii tratate la curs şi 
seminar 
Capacitatea de a opera cu cunoştinţele  
asimilate  

Prezentare referat 30% 

10.6. Standard minim de performanţă 
• Cunoaşterea în linii mari a trăsăturilor identificatorii ale operelor şi curentelor studiate.  
• Predarea şi prezentarea referatului. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2015 Lect.univ. dr. Maricela Strungariu   Lect.univ. dr. Maricela Strungariu   
                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28.09.2015 Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă 
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
31. Date despre program 
 

1.15. Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău 

1.16. Facultatea Litere 

1.17. Departamentul Limba și literatura română și științe ale comunicării 

1.18. Domeniul de studii Științe umaniste şi arte/Limbă și literatură 

1.19. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.20. Programul de 
studii/calificarea 

Limba și literatura română- O limbă și și literatură modernă (franceză)  

1.21. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
32. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Curs practic limba franceză - traduceri II 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Simina Mastacan 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul VI 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
33. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs - 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

28 3.5. Curs - 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 26 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 9 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  26 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 2 

 
34. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

 

4.2. de 
competenţe 

• ascultare, scriere şi înţelegere în limba franceză 
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35. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului • comportament civilizat şi atitudine participativă 
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

• prezenţa la cel puţin jumătate din orele de seminar 
• prezenţa la lucrările de control stabilite 
•  rezolvarea temelor propuse (acasă sau în clasă) 
• recuperarea seminariilor se va face, acolo unde este cazul, printr-un program 

stabilit împreuna cu profesorul titular.  
• pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, studentul va fi depunctat 

cu un punct. 
 

6. Competenţe specifice acumulate  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

seminarul de Traduceri îşi propune antrenarea studenţilor în scopul manipulării 
corecte a structurilor lingvistice în contextul diferitelor tipuri de traduceri în/din 
limba franceză 

7.2. Obiectivele specifice • se va urmări ca transpunerea mesajelor în/din limbile franceză/română să 
se facă în aşa fel încât să nu fie alterată calitatea originalului, redându-i o 
parte cât mai mare din conţinutul de idei; 

• se va urmări, pe de o parte, criteriul varietăţii, iar pe de altă parte, o 
dozare a dificultăţilor gramaticale, lexicale şi stilistice; 

• în toate cazurile, traducerea va fi însoţită de exerciţii lexicale variate 
(sinonime, antonime, omonime, paronime, polisemie, familii de cuvinte, 
expresii idiomatice etc). Se vor compara variantele obţinute, insistându-
se asupra importanţei opţiunii în actul de traducere; 

• o dată cu însuşirea şi corecta aplicare a mecanismelor lingvistice, se va 
urmări şi furnizarea unor instrumente semantice şi pragmatice care să 
asigure evitarea simplei  echivalenţe lexicale; în acest scop, textele de 
tradus vor fi concepute şi analizate ca "unităţi de comunicare"; 

• se va încerca găsirea unei căi de mijloc între traducerea "literală", 
traducerea "literară" şi "traducerea liberă"; 

• prin textele propuse se vor ilustra şi argumenta aspecte ca: fidelitate şi 
creativitate în actul traducerii, delimitări între traducere şi interpretare, 
raportul limbă sursă/limbă-ţintă, traducerea de poezie şi constrângerile ei, 
situaţiile de "intraductibilitate" (efecte comice, jocul de cuvinte, 
calamburul, ambiguitatea, proverbele etc.); 

• în raport cu scopul traducerii, se vor lua în discuţie şi formele periferice 
necesare ca: metafraza, traducerea-rezumat, adaptarea sau imitarea, 
traducerea selectivă, T.A.O (traducerea efectuată de calculator) şi 
carenţele ei, exigenţele interpretării (traducere consecutivă şi simultană 
etc); 

• în scopul asigurării unei temeinice însuşiri a diverselor tipuri de mărci 
lingvistice în măsură să ofere specificitate unui anume text de tradus, se 
recurge la o grupare a acestora în funcţie de tipul discursiv.  

 
8. Conţinuturi 

 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 

6.1. 
Competenţe 
profesionale  
 

 
C6 Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii române Prezentarea sintetică şi  
 
analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar şi a culturii populare româneşti 
 
 

6.2. 
Competenţe 
transversale 
 

 
CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbi si literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională 
 
CT2 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice. 
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Traduction du texte expositif 
2 Traducerea şi 

compararea textelor; 
analiza variantelor 

 

Traduction du texte argumentatif 
4 Traducerea şi 

compararea textelor; 
analiza variantelor 

 

Traduction du texte subjectif 
6 Traducerea şi 

compararea textelor; 
analiza variantelor 

 

Traduction des articles scientifiques 
2 Traducerea şi 

compararea textelor; 
analiza variantelor 

 

Traduction du texte descriptif 
4 Traducerea şi 

compararea textelor; 
analiza variantelor 

 

Travail de contrôle 
 

2 Test scris  

Traduction du texte juridique 
2 Traducerea şi 

compararea textelor; 
analiza variantelor 

 

Traduction du texte lyrique 
6 Traducerea şi 

compararea textelor; 
analiza variantelor 

 

Bibliografie  
Balzac, Honoré de, Eugénie Grandet, Bucuresti, Editura Cartea Românească, 1972, traducere de Cezar Petrescu. 
Balzac, Honoré de, Eugénie Grandet, Paris, Bookking International, 1993. 
Baudelaire, Chales, Les Fleurs du mal / Florile răului, ediţie bilingvă, Chişinău, Gunivas, 2001. 
Cărtărescu, Mircea, De ce iubim femeile, Bucureşti, Humanitas, 2004. 
Cărtărescu, Mircea, Pourquoi nous aimons les femmes, Paris, Denoël, 2008, traduit du roumain par Laure Hinckel. 
Dictionnaire  Nouveau Petit Larousse, Librairie Larousse, Paris, 1970.  
Gorunescu, Elena, Gramatica limbii franceze, Corint, Bucureşti, 2005. 
Liiceanu, Gabriel, La porte interdite, Bucureşti, Humanitas, 2011, traduction par Michelle Dobré et Marie-France 
Ionesco. 
Liiceanu, Gabriel, Uşa interzisă, Bucureşti, Humanitas, 2002.  
Mastacan, Simina, La traduction: enjeux linguistiques et culturels, Bacău, Alma Mater, 2014. 
Mastacan, Simina, Strungariu, Maricela, Parler de soi-même: textes et analyses, Bacău, Alma Mater, 2014. 
Monneret, Ph., Rioul, R.- 1990 - Questions de syntaxe française, PUF, Paris. 
Toma, Dolores, Exerciţii de traducere (romana-franceza), Polirom, 1998 
Tuţescu, M., Du mot au texte, Ed. Cavallioti, Bucureşti, 1996 
 

Bibliografie minimală 
Mastacan, Simina, La traduction: enjeux linguistiques et culturels, Bacău, Alma Mater, 2014. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS. 
 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs - - - 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Corectitudinea si temeinicia cunoştinţelor 
asimilate 
  
Capacitatea de a opera cu cunoştinţele  
asimilate 
 
Participare activă la seminar 

Evaluare pe tot parcursul  
semestrului (răspunsuri la 
seminar, teme de casă, 
teste periodice, lucrare 
semestrială) 
 
Colocviu final 
 
  

60% 
 
 
 
 
 
40% 
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10.6. Standard minim de performanţă 
-însuşirea a cel puţin 50% din informaţiile prezentate pe parcursul semestrului; 
-aplicarea, la un nivel minim, a deprinderilor formate şi consolidate în timpul semestrului; 
-prezenţa la lucrarea semestrială și obținerea mediei 5; 
-participarea moderată la discuţii, rezolvarea temelor de casă în  proporţie de cel puţin 75% 
- prezenţa la colocviu. 
 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25 septembrie 2015 - Conf. univ. dr. Simina Mastacan 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28 septembrie 2015 Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă 
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28 septembrie 2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan 
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ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE 
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

FACULTATEA DE LITERE 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 
www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 

 
 
 
 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

36. Date despre program 
 
1.8. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 
1.9. Facultatea Facultatea de Litere 
1.10. Departamentul Departamentul de limba şi literatura română şi ştiinţe ale comunicării  
1.11. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste şi arte/ Limbă şi literatură 
1.12. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 
1.13. Programul de 

studii/calificarea 
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză) 

1.14. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 
 
 

37. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Curs practic limba franceză – analiză de text II 

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Maricela Strungariu 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul VI 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

38. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 
3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs  3.3. Seminar 2 
3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

28 3.5. Curs  3.6. Seminar 28 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 26 ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 9 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat  5 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  26 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 2 

39. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  

40. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
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5.1.  de desfăşurare a cursului Studenții nu se vor prezenta la seminare cu telefoanele mobile deschise. De 
asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile telefonice în timpul orelor. 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Termenul predării si prezentării lucrării de seminar se va stabili de comun acord 
cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive altfel 
decât obiectiv întemeiate. Pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de seminar, 
studentul va fi depunctat cu un punct.  

41. Competenţe specifice acumulate  

 
 
42. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul practic de franceză analiză de text vizează însuşirea tehnicilor de 
interpretare de text şi formarea studenţilor ca cititori şi critici avizaţi, capabili să 
descopere sensuri virtuale şi să ofere puncte de vedere personale asupra textelor 
studiate. 

7.2. Obiectivele specifice - să evalueze, să compare şi să selecteze literatura franceză în baza unor criterii 
valorice explicite; 
- să realizeze analiza unui text literar de complexitate medie în limba franceză 
utilizând adecvat concepte şi termeni de bază din teoria literară ; 
- să cultive interesul şi gustul studenţilor pentru lecturǎ, respectul şi încrederea în 
actul intelectual, în exerciţiul continuu de perfecţionare umanǎ, intelectualǎ şi 
profesionalǎ;   
- să formeze spiritul critic şi să cultive reflecţia şi exprimarea opiniilor personale. 

43. Conţinuturi  
Aplicaţii (Seminar)  Nr. ore Metode de predare Observaţii 
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu 4 Lecturǎ, conversaţie, 

exerciţii lexicale, 
analiză de text, 
activitate individualã 

 

Guillaume Apollinaire, Alcools, Calligrammes 4 Lecturǎ, conversaţie, 
exerciţii lexicale, 
analiză de text, 
activitate individualã 

 

André Gide, Si le grain ne meurt 2 Lecturǎ, conversaţie, 
exerciţii lexicale, 
analiză de text, 
activitate individualã 

 

Albert Camus, L’étranger 4 Lecturǎ, conversaţie, 
exerciţii lexicale, 
analiză de text, 
activitate individualã 

 

Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit 2 Lecturǎ, conversaţie, 
exerciţii lexicale, 
analiză de text, 
activitate individualã 

 

Jean-Paul Sartre, Les mots  
 

4 Lecturǎ, conversaţie, 
exerciţii lexicale, 
analiză de text, 
activitate individualã 

 

Jean-Paul Sartre, La nausée 2 Lecturǎ, conversaţie,   

 

6.1. 
Competenţe 
profesionale  
 

 
C6 Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii române Prezentarea sintetică şi 
analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar şi a culturii populare româneşti 
 
 

6.2. 
Competenţe 
transversale 
 

CT 1 Să utilizeze componentele domeniului în deplină concordanţă cu etica profesională. 
CT 2 Să relaţioneze în echipă; să practice comunicarea interpersonală şi să-şi asume roluri specifice. 
CT 3 Să organizeze un proiect individual de formare continuă; să îndeplinească obiectivele de formare 
prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de 
dezvoltare personală şi profesională. 
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exerciţii lexicale, 
analiză de text, 
activitate individualã 

Michel Butor, La modification 4 Lecturǎ, conversaţie, 
exerciţii lexicale, 
analiză de text, 
activitate individualã 

 

Michel Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique  
 

2 Lecturǎ, conversaţie, 
exerciţii lexicale, 
analiză de text, 
activitate individualã 

 

Bibliografie 
Guillaume Apollinaire, Alcools, Gallimard, 1944 
Guillaume Apollinaire, Calligrammes, Gallimard, 1925 
Michel Butor, La modification, Ed. du Minuit, 1957 
Albert Camus, L'étranger, Gallimard, 2005 
Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, Gallimard, 2006 
André Gide, Si le grain ne meurt, Gallimard, 1955 
Roland Eluerd, Langue et littérature. Grammaire, communication, techniques littéraires, Nathan, 1992 
Dominique Maingueneau, D., Pragmatique pour le discours littéraire, Bordas, 1990 
Marcel Proust, Un amour de Swann (din vol, Du côté de chez Swann, Gallimard, 1988 
Jean-Paul Sartre, La nausée, Gallimard, 1938  
Jean-Paul Sartre, Les mots, Gallimard, 1964 
Michel Tournier, Vendredi ou les Limbes du Pacifique, Gallimard, 1967  
Bibliografie minimală 
Eluerd, R., Langue et littérature. Grammaire, communication, techniques littéraires, Nathan, Paris, 1992 
Maingueneau, D., Pragmatique pour le discours littéraire, Bordas, 1990 

44. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu standardele RNCIS. 
 
45. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.5. Seminar 

Corectitudinea si temeinicia cunoştinţelor 
asimilate 
  
Capacitatea de a opera cu cunoştinţele  
asimilate 
 
Participare activă la seminar 

Evaluare la sfârşitul 
semestrului a 
cunoştinţelor şi 
competenţelor acumulate 
(lucrare scrisă) 
 
Teme de casă, răspunsuri 
la seminar 
 
Lucrare semestrială 

50% 
 
 
 
 
 
10% 
 
 
40% 

10.6. Standard minim de performanţă 
-însuşirea a cel puţin 50% din informaţiile prezentate pe parcursul semestrului; 
-aplicarea, la un nivel minim, a deprinderilor formate şi consolidate în timpul semestrului; 
-prezenţa la lucrarea semestrială și obținerea mediei 5; 
-participarea moderată la discuţii, rezolvarea temelor de casă în proporţie de cel puţin 75%; 
- prezenţa la colocviu.  
 
Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25 septembrie 2015 - Lect. univ. dr. Maricela Strungariu 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
28 septembrie 2015 Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă 
 
Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28 septembrie 2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan  
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ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCA ŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIIN ȚIFICE  
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău 600115 
Tel. +40-234-542411, tel./fax +40-234-545753 

www.ub.ro;  e-mail: rector@ub.ro 

 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 (licență) 
 

46. Date despre program 
1.22. Instituţia de învăţământ 

superior 
Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău 

1.23. Facultatea Litere 

1.24. Departamentul Limba și literatura română și științe ale comunicării 

1.25. Domeniul de studii Științe umaniste şi arte/Limbă și literatură 

1.26. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.27. Programul de 
studii/calificarea 

Limba și literatura română- O limbă și și literatură modernă (engleză/franceză) 

1.28. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 
47. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limba română literară  

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector dr. DRUGĂ LUMINI ȚA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector dr. DRUGĂ LUMINI ȚA 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul VI 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DI 

 
48. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 
Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 65ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat  5 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi): - 
 
3.7. Total ore studiu individual  65 
3.8. Total ore pe semestru  42 
3.9. Numărul de credite 4 

 
49. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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50. Condiţii  (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului •  
5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

•  

 
51. Competenţe specifice acumulate  

 
 

52. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1. Obiectivul general al 
disciplinei 

• Abilitarea studentului în metodologia de receptare și analiză a textelor 
românești din diverse perioade de dezvoltare 
 

7.2. Obiectivele specifice • Să definească, folosească și exemplifice corect conceptele din domeniul 
lingvistic 

• Să cunoască principalele direcții de evoluție a limbii române literare în 
epoci diferite 

• Să cunoască diferențele dintre norma lingvistică și norma literară 
• Să cunoască variantele limbii române literare 

 
53. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Antim Ivireanul. Didahiile. Începuturile stilului retoric. 

Valoarea artistică a limbii predicilor lui Antim Ivireanul 
2 Prelegere academică   

• Mineele de la Rîmnic (1776-1780) 2 Prelegere academică   
• Limba cărţilor populare: Alexandria, Esopia, Floarea 

Darurilor  
2 Prelegere academică   

• Textele juridice: Pravila lui Vasile Lupu, Pravila lui 
Matei Basarab 

2 Prelegere academică   

• Limba scrierilor cronicarilor moldoveni. Limba scrierilor 
lui Grigore Ureche   

2 Prelegere academică   

• C6 Limba scrierilor lui Miron Costin: Letopisețul Țării 
Moldovei. De neamul moldovenilor 

4 Prelegere academică   

• Limba scrierilor lui Ion Neculce: Letopisețul Țării 
Moldovei, O samă de cuvinte 

4 Prelegere academică   

• Limba scrierilor cronicarilor munteni: Istoria Ţării 
Româneşti, a stolnicului Constantin Cantacuzino 

4 Prelegere academică   

• Dimitrie Cantemir. Limba scrierilor lui Cantemir, 
Descriptio Moldaviae 

4 Prelegere academică   

• Şcoala Ardeleană- Cadrul sociocultural. Activitatea  
Şcolii Ardelene    

2 Prelegere academică   

Bibliografie 
• Arvinte, Vasile, Normele limbii literare în opera lui Ion Creangă, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 

2002 
• Cazacu, Boris, Rosetti, Al., Onu, Liviu, Istoria limbii române literare, Bucureşti, Editura Minerva, 1971 
• Costinescu, Mariana, Frâncu Constantin, Gheţie, Ion, Teodorescu, Mirela, Istoria limbii române literare. 

Epoca veche (1532-1780), Bucureşti, Editura Academiei, 1997 
• Drugă, Luminiţa, Carte românească de învăţătură a mitropolitului Varlaam al Moldovei, 1643, Studiu 

 
6.1. 
Competenţe 
profesionale  
 

Descrierea sincronica si diacronica a fenomenului lingvistic al limbii române 
 

6.2. 
Competenţe 
transversale 
 

Utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură, în deplină concordanţă cu 
etica profesională 
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lingvistic, vol. I, Bacău, 2006 
Munteanu, Ştefan, Ţâra, Vasile, Istoria limbii române literare, Bucureşti, 1983 

Bibliografie minimală 
• Drugă, Luminiţa, Carte românească de învăţătură a mitropolitului Varlaam al Moldovei, 1643, Studiu lingvistic, vol. 

I, Bacău, 2006 
• Drugă, Luminiţa, Carte românească de învăţătură a mitropolitului Varlaam al Moldovei, 1643, Studiu lingvistic, vol. 

II, Bacău, 2007 
 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 
• Antim Ivireanul, Didahii 2 Analiză de text  
• Mineele de la Râmnic 2 Analiză de text  
• Textele juridice 2 Analiză de text  
• Cărțile populare 2 Analiză de text  
• Letopisețul Țării Moldovei, Gr. Ureche 2 Analiză de text  
• Letopisețul Țării Moldovei, Miron Costin 2 Analiză de text  
• Istoria Ţării Româneşti, a stolnicului Constantin 

Cantacuzino 
2 Analiză de text  

Bibliografie 
• Arvinte, Vasile, Normele limbii literare în opera lui Ion Creangă, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 2002 
• Drugă, Luminiţa, Carte românească de învăţătură a mitropolitului Varlaam al Moldovei, 1643, Studiu lingvistic, vol. 

I, Bacău, 2006 
Bibliografie minimală 
• Drugă, Luminiţa, Carte românească de învăţătură a mitropolitului Varlaam al Moldovei, 1643, Studiu lingvistic, vol. 

I, Bacău, 2006 
 

54. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• CONȚINUTURILE DICIPLINEI SUNT ÎN DEPLIN Ă CONCORDANȚĂ CU PREVEDERILE RNCIS. 
 

55. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 
Probarea însuşirii unui miniumum de 
cunoştinţe predate la curs 

oral 75% 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

Cunoașterea algoritmului de analiză pe 
niveluri lingvistice 

 25% 

10.6. Standard minim de performanţă 
Cunoașterea momentelor importante din evoluția românei literare 

 
 

Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25 septembrie 2015 Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28 septembrie 2015 Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă 
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28 septembrie 2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan  
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www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
 
 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 (licenţă) 
56. Date despre program 

1.29. Instituţia de învăţământ 
superior 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BAC ĂU 

1.30. Facultatea Litere 

1.31. Departamentul Limba şi literatura român ă şi ştiin ţe ale comunicării 

1.32. Domeniul de studii Stiinte umaniste si arte./Limbă şi literatur ă 

1.33. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.34. Programul de 
studii/calificarea 

Limba şi literatura român ă - O limbă şi literatur ă modernă (engleză, 
franceză) 

1.35. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

57. Date despre disciplină 
2.1. Denumirea disciplinei Estetica 

2.2. Titularul activităţilor de curs LECT. UNIV. DR. POPA ELENA-VIOLETA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar LECT. UNIV. DR. POPA ELENA-VIOLETA 

2.4. Anul de 
studiu 

III 2.5. Semestrul VI 2.6. Tipul de evaluare EC 

2.7. 
Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

58. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 
3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 1 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 
1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 
planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 14 3.6. 
Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 
Distribuţia fondului de timp pe semestru: 52ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 18 

Tutoriat  2 
Examinări 2 
Alte activităţi (precizaţi):  
 
3.7. Total ore studiu individual  52 
3.8. Total ore pe semestru  28 
3.9. Numărul de credite 3 

59. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1. de 
curriculum 

•  

4.2. de 
competenţe 

•  
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60. Condiţii  (acolo unde este cazul) 
5.1.  de desfăşurare a cursului � Studenții nu se vor prezenta la prelegeri, seminarii/laboratoare cu telefoanele 

mobile deschise. De asemenea, nu vor fi tolerate convorbirile 
telefonice în timpul cursului, nici părăsirea de către studenți a sălii de 
curs în vederea preluării apelurilor telefonice personale; 

� Nu va fi tolerată întârzierea studenților la curs și seminar/laborator întrucât 
aceasta se dovedește disruptivă la adresa procesului educațional; 

5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

� Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord 
cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe 
motive altfel decât obiectiv întemeiate. De asemenea, pentru predarea 
cu întârziere a lucrărilor de seminar/laborator-proiect, titularul va 
stabili o depunctare pentru fiecare zi de întârziere.   

61. Competenţe specifice acumulate  

 
 
62. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul 
general al 
disciplinei 

• Descrierea principalelor repere ale esteticii; utilizarea adecvată a conceptelor teoretice în 
studiul literaturii şi culturii universale şi comparate 

• Definirea conceptelor şi identificarea şi exemplificarea limbajului specific esteticii 
generale; cunoaşterea unor metode de analiză specifice studiului interdisciplinar al ştiinţelor 
umaniste. 

• Descrierea transformărilor produse în estetică, perspectivelor şi metodelor utilizate în teoria 
literară modernă şi estetică. 

• Aplicarea conceptelor de estetică şi a metodelor comparatiste în investigarea dinamică şi 
inter-relaţionarea fenomenelor litera/culturale. Relaţionarea discursului literar cu cel 
cultural în general, dar şi cu cel ştiinţific. 

• Abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice  în studiul literaturii precum şi al esteticii. 
• Elaborarea unor proiecte specifice şi interdisciplinare pentru estetică utilizând metode şi 

principii moderne. 
• Elaborarea unui discurs oral/scris complex, bogat lexical şi sintactic, articulat precis din 

punct de vedere logic, pe o temă de literatură română, comparată, estetică ori teoria 
literaturii. 

 
7.2. Obiectivele 
specifice 

- Utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură în deplină concordanţă cu etica 
profesională 
- Relaţionarea în grup, comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice. 
- Organizarea unui proiect individuală de formare continuă, îndeplinirea obiectivelor 
de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe 
instituţionale de dezvoltare personală şi profesională. 

63. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 
ore 

Metode 
de 

predare 
Observaţii 

I. Studierea frumosului şi studierea artei. Statutul esteticii. Estetică si estetici. Estetica 
obiectivă şi subiectivă. Estetica psihologică şi sociologică. Estetica descriptivă şi normativă. 
Estetica filosofică şi cea particulară. Estetica artelor şi estetica literaturii. Categoriile esteticii 

2 prelegere  

II. Estetica antică. Estetica poeţilor timpurii. Estetica perioadei clasice (Heraclit, Democrit, 
Socrate, Pitagora, Aristotel). Estetica elenistică (Cicero, Plotin) 

2 prelegere  

 

6.1. 
Competenţe 
profesionale  
 

C2 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba şi literatura română 

6.2. 
Competenţe 
transversale 
 

CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură, în deplină concordanţă cu etica 
profesională  
CT2 Relaţionarea în echipă; comunicare interpersonală şi asumarea de roluri specifice 
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III. Estetica medievală  2 prelegere  
IV. Estetica Renaşterii 2 prelegere  
V. Estetica barocului  2 prelegere  
VI. Estetica contemporană 2 prelegere  
VII. Tradiţiile gândirii româneşti (Titu Maiorescu, D. Caracostea, Paul Zarifopol, E. 
Lovinescu, Lucian Blaga, G. Călinescu, Mihai Ralea, Tudor Vianu, Camil Petrescu). 

2 prelegere  

Bibliografie 
Dicţionar de estetică generală, Ed. Politică, 1972 
Achiţei, Ghe., Frumosul dincolo de Arta,  Ed. Meridiane, Buc, 1988 
Bahtin, Mihail M., Probleme de literatură şi estetică, Ed. „Univers”, Bucureşti, 1983 
Burke, Edmund, Despre sublim şi frumos, Ed. Meridiane, Bucureşti,1981 
Călinescu, G.,  Principii de estetică, Editura pentru literatura, Bucuresti, 1968 
Croce, Benedetto, Breviar de estetică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1978 
Hegel, G.W.F., Opera de artă ca produs al activităţii omeneşti, în Prelegeri de estetică. Vol. 1., Buc., 1966 
Kuhn, Gilbert, Istoria esteticii, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1972 
Lipps, Theodor, Estetica. Bazele esteticii, vol. I-II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1987 
Lucács, Georg, Specificul literaturii şi al esteticului. Texte alese, studio introductive de N. Tertulian, EPLU, Bucureşti, 1969 
Morpurgo-Tagliabue, G., Estetica contemporană, vol. I-II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976 
Hartmann, N., Estetica, Ed. „Univers”, Bucureşti, 1974 
Jauss, Hans Robert, Experienţa estetică şi hermeneutica literară, Ed. „Univers”, Bucureşti,  1983 
Richards, I. A., Principii ale esteticii literare,, Bucureşti,  Editura „Univers”, 1974 
Rosenkranz, Karl, O estetică a urâtului,, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1984 
Tatarkiewicz, Istoria esteticii, trad. de Sorin Mărculescu, vol I-IV, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1978 
Vianu, Tudor, Estetica, EPL, 1968 
Wellek, Rene; Warren, Austin, Teoria literaturii, E.P.L.U., Bucureşti, 1967  
Bibliografie minimală 
Dicţionar de estetică generală, Ed. Politică, 1972 
Vianu, Tudor, Estetica, EPL, 1968 

 
Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

1. Frumosul natural si frumosul artistic. Categoriile estetice 
 

 Analiză pe text, 
expunerea, 
problematizare, 
conversaţie euristică 

 

2. Legile frumosului; Funcţia de cunoaştere a artei. Forme estetice 2 Analiză pe text, 
expunerea,  
problematizarea, 
conversaţia euristică 

 

3. Atitudine estetica si estetism. Valoare estetică. Trăire estetică 2 Analiză pe text, 
conversaţie euristică, 
expunere 

 

4. Categoriile estetice: categoriile tradiţionale, determinative, finale. Categorii 
estetice-categorii afective 

2 Proiect şi dezbatere  

5. Frumosul ca obiect universal al esteticii. Ideea de frumos. Agreabilul-
graţiosul-sublimul 

2 Proiect şi dezbatere  

6. Categorii eidologice dinamice. Epicul, comicul, umoristicul, satiricul, 
sarcasticul. 

2 Proiect şi dezbatere  

7. Opera de arta si momentele ei constitutive. Psihologia emotiei estetice. 
Tipurile receptarii artistice 

2 Proiect şi dezbatere  

Bibliografie 
Dicţionar de estetică generală, Ed. Politică, 1972 
Achiţei, Ghe., Frumosul dincolo de Arta,  Ed. Meridiane, Buc, 1988 
Bahtin, Mihail M., Probleme de literatură şi estetică, Ed. „Univers”, Bucureşti, 1983 
Burke, Edmund, Despre sublim şi frumos, Ed. Meridiane, Bucureşti,1981 
Călinescu, G.,  Principii de estetică, Editura pentru literatura, Bucuresti, 1968 
Croce, Benedetto, Breviar de estetică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1978 
Lipps, Theodor, Estetica. Bazele esteticii, vol. I-II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1987 
Lucács, Georg, Specificul literaturii şi al esteticului. Texte alese, studio introductive de N. Tertulian, EPLU, Bucureşti, 1969 
Morpurgo-Tagliabue, G., Estetica contemporană, vol. I-II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976 
Hartmann, N., Estetica, Ed. „Univers”, Bucureşti, 1974 
Jauss, Hans Robert, Experienţa estetică şi hermeneutica literară, Ed. „Univers”, Bucureşti,  1983 
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Richards, I. A., Principii ale esteticii literare, trad. de Florica Alexandrescu, Cuvânt înainte de Anca Roşu, Bucureşti,  
Editura „Univers”, 1974 
Rosenkranz, Karl, O estetică a urâtului, trad., studiu introductive şi note de Victor Ernest Maşek, Ed. Meridiane, Bucureşti, 
1984 
Tatarkiewicz, Istoria esteticii, trad. de Sorin Mărculescu, vol I-IV, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1978 
Vianu, Tudor, Estetica, EPL, 1968 
Wellek, Rene; Warren, Austin, Teoria literaturii, E.P.L.U., Bucureşti, 1967 
Bibliografie minimală 
Dicţionar de estetică generală, Ed. Politică, 1972 
Călinescu, G.,  Principii de estetică, Editura pentru literatura, Bucuresti, 1968 
Croce, Benedetto, Breviar de estetică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1978 
Rosenkranz, Karl, O estetică a urâtului, Bucureşti, 1984 
Vianu, Tudor, Estetica, EPL, 1968 

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu a şteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

CONŢINUTURILE DISCIPLINEI SUNT ÎN CONCORDANŢĂ CU STANDARDELE RNCIS. 
10.Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. 

Metode de 
evaluare 

10.3. Pondere 
din nota finală 

10.4. Curs 

• Cunoaşterea terminologiei utilizate de Estetică. Colocviu - 
scris 

60% 

• Capacitatea de utilizare adecvată a noţiunilor de teorie 
literară. 

10.5. 
Seminar/laborator/proiect 

• Însuşirea problematicii tratate la curs şi seminar; Referate 
portofoliu 

40% 
 • Capacitatea de a utiliza corect metodele şi conceptelor 

teoretice cu care s-a operat pe parcursul semestrului la 
curs şi la seminar; 

-Abilitatea de a folosi instrumentele nou însuşite în analiza 
unui text literar;  
• Probarea capacităţii de a sintetiza cunoştinţele dobândite 
Integrarea lecturilor bibliografice în redactarea unor lucrări 
cu un înalt grad de originalitate  

10.6. Standard minim de performanţă 
- pentru colocviu final se acordă nota 5 (cinci) în condiţiile în care studentul face dovada stăpânirii unui minim de 
cunoştinţe teoretice (explicarea termenilor de specialitate) cu care s-a operat pe parcursul semestrului şi folosirea 
acestor noţiuni în analiza unui text literar  
- să fi citit cel puţin jumătate din bibliografia minimală indicată la începutul semestrului 
- participarea în proporţie de 80% la seminar în timpul semestrului.  
 

Data completării  Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
25.09.2015 Lect. univ. dr. Violeta Popa  Lect. univ. dr. Violeta Popa 

                                                
Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

28.09.2015 Lect. univ. dr. Luminiţa Drugă 
 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
28.09.2015 Conf. univ. dr. Simina Mastacan  
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