Limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină
Anul II, seria ........, grupa ............... Numele şi prenumele .............................................................
FORMULAR PENTRU CURSURILE OPȚIONALE DIN ANUL III, 2013-2014
SEMESTRUL I
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 25 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”);
6. 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 ;
7. 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);
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: Cinci poeţi

1.2

Conf. dr. Gabriel Mihăilescu: Ipostaze ale feminităţii în cultura românească
veche

1.3

Conf. dr. Simona Popescu: Literatura experimentală din România

1.4

Lect. dr. Sebastian Vlad Popa: Dualitatea în literatură. Opt scriitori români:
Creangă, Eminescu, Blaga, Arghezi, Nichita Stănescu, Sorescu, Cărtărescu,
Vişniec

1.5

Lect. dr. Catrinel Popa: Cărţi şi locuri ale memoriei (literatura împotriva
tabuurilor istoriei)

1.6
1.7

Conf. dr. Paul Cernat:
existenţialism, radicalism

Tînăra

generaţie

interbelică.

Autenticism,

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

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

B

1.1

Conf. dr. Ioana Murăruş: Nichita Stănescu – revoluţia limbajului poetic
modern

1.2

Conf. dr. Cristian Moroianu: Lexicologie şi etimologie

1.3

Lect. dr. Viorel Guruianu: Probleme de istorie a limbii române (fonetică
istorică, gramatică istorică, istoria vocabularului românesc)

1.4

Lect. dr. Isabela Nedelcu: Sintaxa şi semantica grupului nominal

1.5

Prof. dr. Andra Vasilescu: Comunicare interculturală

1.6

Lect. dr. Claudia Ene: Elemente de analiză a textului

1.7

Prof. dr. Sanda Rîpeanu: Lingvistică romanică

Notați ordinea preferinţelor dvs. prin cifre de la 1 la 9 în ultima coloană a tabelului
de mai jos:
CURS OPŢIONAL III
1.1

Lect. dr. Laura Mesina: Retorica discursului

1.2

Conf. dr. Carmen Muşat: Figuri ale aşteptării

1.3

Prof. dr. Ovidiu Verdeş: Introducere în studiul autobiografiei

1.4

Conf. dr. Elena Ionescu: Mituri clasice şi literatură

1.5

Lect. dr. Emil Moangă: Arhetipologie

1.6

Lect. dr. Ruxandra Iordache: Roman şi metaroman

1.7

Lect. dr. Adrian Stoicescu: Corpul biologic şi corpul cultural

1.8

Conf. dr. Narcisa Ştiucă: Cadre tradiționale ale inițierii

1.9

Prof. dr. Rodica Zane: Etnologia ca privire pentru Celălalt

C

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

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

