Limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină
Anul II, seria ........, grupa ............... Numele şi prenumele.............................................................
FORMULAR PENTRU CURSURILE OPȚIONALE DIN ANUL II, 2015-2016
SEMESTRUL II, CURS OPȚIONAL I
PRECIZĂRI:
1. Fiecare student va trebui să urmeze obligatoriu 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. Repartizarea studenţilor la cursurile opţionale se va face în funcţie de opţiunile exprimate
prin prezentele formulare (cu motivarea primei opțiuni, în spațiul rezervat mai jos); acolo
unde numărul de cereri pentru un curs depășește 25, profesorul titular de curs va face
selecția pe baza motivației;
4. Descrierile cursurilor și formularele de opțiuni vor fi disponibile în perioada 11-17
ianuarie la avizier, pe grupul de e-mail al studenților și pe site-ul www.litere.ro ;
5. Formularele completate în versiunea electronică se trimit prin e-mail în perioada 18-25
ianuarie (inclusiv), la adresa anul2.optional1@gmail.com ; pe linia de Subiect se va
trece numele profesorului pentru care s-a formulat prima opțiune (ex. Subiect: Lect. dr.
Ion Popescu).
NU CONTEAZĂ ORDINEA TRIMITERII FORMULARELOR!
6. Studenţii care nu trimit formularele de opţiuni în perioada menționată vor fi repartizaţi
din oficiu în luna februarie.
ATENȚIE: NU trimiteți formularele pentru cursurile I și II pe aceeași adresă de email.
Notați ordinea preferinţelor dvs. prin cifre de la 1 (prima opțiune) la 10 (ultima opțiune) în
ultima coloană a tabelului:
Conf. dr. Gabriel Mihăilescu: Iubirea și convențiile ei în cultura românească
1.1
premodernă
Conf. dr. Răzvan Voncu: Stilul minor în literatura română din perioada
1.2
1890-1918
Asist. dr. Minodora Bucur: Slavici și Agârbiceanu, o lectură critică și
1.3
cinematografică în tipologia umană a personajelor
Asist. dr. Cosmin Ciotloș: Scurtă istorie a cenaclurilor literare: de la
1.4
Junimea la Cenaclul de Luni
Conf. dr. Paul Cernat: Critica modernistă interbelică și marile ei polemici:
1.5
Ibrăileanu, Lovinescu, Călinescu
Lect. dr. Sebastian Vlad Popa: Dualitatea în literatură. Opt scriitori români:
1.6 Creangă , Eminescu, Blaga, Arghezi, Nichita Stănescu, Sorescu, Cărtărescu,
Vișniec
1.7

Conf. dr. Oana Fotache: Realismul în literatură. Teorie și aplicații

1.8

Conf. dr. Ioana-Ruxandra Fruntelată: Eroul: idee, imagine, ideal

1.9

Conf. dr. Elena Ionescu: Literatura secolului XX și muzica

1.10 Lect. dr. Ruxandra Iordache: Sonetul în modernitate

Motivarea primei opțiuni:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

