
Română 
 
 
 
1) Limba română contemporană– curs practic, partea I + II; sem. I + II; 0 + 16; 18 + 18 

credite 
 
Studiul limbii române începe de la nivelul zero şi are la bază Manualul pentru studenŃii străini 
editat de Universitatea din Bucureşti, indicat în bibliografie. Acest manual se completează cu 
materiale şi exerciŃii suplimentare care sunt cuprinse în Culegerea de exerciŃii elaborată de 
cadrele didactice de la specialitatea Limba română.  
Cursul cuprinde lecŃii teoretice şi practice de: 
Fonetică: scurte explicaŃii teoretice; exerciŃii practice. LecŃiile au loc pe parcursul primelor trei 
semestre de studiu. Gramatică: sunt prezentate structurile gramaticale de bază ale limbii române. 
Lexic: lexic constructiv şi tematic. 
 
 
 
 
2) Limba română contemporană – curs practic, partea III + IV; sem. III + IV; 18 + 14 

credite 
 
Lexic constructiv: frazeologisme, sinonime şi familii de cuvinte; analiză lexicală pe text. Lexic 

tematic: terminologie pe teme: „Geografie”, „Omul şi mediul înconjurător”, „Sănătate”. Sunt 
folosite atât textele din manualele prevăzute, cât şi texte suplimentare, care îmbogăŃesc lexicul 
inclus în temele abordate; exerciŃii scrise, eseuri, comentarii şi rezumate; discuŃii pe temele legate 
de lexicul studiat. Gramatică practică: perfecŃionarea şi îmbogăŃirea cunoştinŃelor la principalele 
structuri gramaticale. Traduceri: căpătarea unor deprinderi pentru aplicarea în practică a lexicului 
însuşit şi a materialului gramatical. Sunt folosite pentru traduceri exerciŃiile gramaticale şi 
lexicale din manualele prevăzute în acest sens, precum şi texte suplimentare. Cadrele didactice de 
la specialitate elaborează teste în vederea unei mai bune însuşiri a lexicului şi a introducerii unor 
criterii obiective de evaluare. 
 
 
 
 
3) Limba română contemporană – curs practic, partea V + VI: sem. V + VI; 12 + 12 credite 
 
Lexic constructiv: frazeologisme, sinonime şi familii de cuvinte; analiză lexicală pe text. Lexic 

tematic: terminologie pe teme: „Familie”, „Muncă”, „Călătorie” „ÎnvăŃământ”, „Cultură”. Sunt 
folosite texte referitoare la domeniile studiate. În afară de exerciŃiile incluse în manual, se 
folosesc şi texte suplimentare care îmbogăŃesc lexicul din temele prevăzute; exerciŃii scrise, 
eseuri, comentarii şi rezumate; discuŃii pe teme legate de lexicul studiat. Gramatică practică: 
perfecŃionarea şi îmbogăŃirea cunoştinŃelor la principalele structuri gramaticale. Traduceri: 
căpătarea unor deprinderi pentru aplicarea în practică a lexicului însuşit şi a materialului 
gramatical. Sunt folosite pentru traduceri exerciŃiile gramaticale şi lexicale din manualele 
prevăzute în acest sens, precum şi texte suplimentare. Cadrele didactice de la specialitate 
elaborează teste în vederea unei mai bune însuşiri a lexicului şi a introducerii unor criterii 
obiective de evaluare. 
 
 



 
 
4) Limba română contemporană – curs practic, partea VII + VIII; sem. VII + VIII; 8 + 8 

credite  

 
Lexic constructiv: frazeologisme, sinonime şi familii de cuvinte; analiză lexicală a textelor. Lexic 

tematic: terminologie pe teme: „Artă”, „Muzică”, „ŞtiinŃă”. Sunt folosite texte referitoare la 
domeniile studiate. În afară de exerciŃiile incluse în manual, se folosesc şi texte suplimentare care 
îmbogăŃesc lexicul din temele prevăzute; exerciŃii scrise, eseuri, comentarii şi rezumate; discuŃii 
pe teme legate de lexicul studiat. Gramatică practică: perfecŃionarea şi îmbogăŃirea cunoştinŃelor 
la principalele structuri gramaticale. Traduceri: căpătarea unor deprinderi pentru aplicarea în 
practică a lexicului însuşit şi a materialului gramatical. Sunt folosite pentru traduceri exerciŃiile 
gramaticale şi lexicale din manualele prevăzute în acest sens, precum şi texte suplimentare. 
Cadrele didactice de la specialitate elaborează teste în vederea unei mai bune însuşiri a lexicului 
şi a introducerii unor criterii obiective de evaluare. 
În sem. VIII, sunt prevăzute ore în vederea pregătirii pentru examenul de licenŃă: traduceri şi 
retroversiuni; lingvistică; literatură română veche, modernă şi contemporană. 
 
 
 
 
5) Fonetica şi fonologia limbii române: sem. IV; 1 + 1; 3 credite 
Curs: Introducere în sistemul fonetic şi fonologic al limbii române contemporane; caracteristici 
articulatorii, acustice şi funcŃionale ale sunetelor vocalice şi consonantice; sistemul fonologic şi 
particularităŃile acestuia; studii şi cercetări fundamentale din domeniul morfologiei.  
Seminar: Corectarea articulatorie a sunetelor vocalice şi consonantice; aplicarea în practică a 
cunoştinŃelor teoretice despre sistemul fonologic; analize contrastive dintre sistemul fonetic şi 
fonologic al românei şi cel al bulgarei în scopul îmbunătăŃirii abilităŃilor practice.  
 

 

 

 

6) Gramatica istorică a limbii române: sem. IV; 2 + 2; 6 credite 
 
Curs:  Introducere în istoria limbii şi a poporului român; evoluŃia istorică a nivelului fonologic, 
lexical şi gramatical al limbii române; descrierea caracterului romanic şi balcanic al limbii 
române, precum şi a raporturilor ei lingvistice cu alte limbi;  ipoteze şi cercetări fundamentale cu 
privire la apariŃia unor fenomene lingvistice specifice in sistemul limbii în cursul evoluŃiei ei. 
Seminar:  Observarea dezvoltării limbii pe baza materialului lingvistic concret; analiza 
comparativă între formele lingvistice vechi şi cele actuale ale limbii române; ilustrarea 
transformărilor apărute în limbă în unele texte vechi româneşti; discuŃii asupra ipotezelor legate 
de formarea limbii şi etapele evoluŃiei ei.  
 
 
 
 
7) Morfosintaxa limbii române (І parte): sem. V; 2 + 2; 6 credite  
 
Curs: Introducere în metodele analizei lingvistice şi nivelul morfologic al limbii; structura 
morfologică a limbii române contemporane (categoriile morfologice) şi specificul acesteia din 
punctul de vedere al caracterului său latino-romanic, al asemănărilor şi diferenŃelor faŃă de 



celelalte limbi romanice, precum şi al caracteristicilor balcanice; tendinŃele de evoluŃie a structurii 
morfologice a limbii române; studii şi cercetări fundamentale ale unor lingvişti români şi străini 
în domeniul morfologiei.  
Seminar: Analiza morfologică de texte; analiză sintagmatică; cunoaşterea metodelor analizei 
contrastive şi aplicarea acestora la studierea structurilor morfologice ale limbilor română şi 
bulgară; dezvoltarea capacităŃii de a efectua cercetări individuale asupra unor probleme ale 
structurilor morfologice.  
 
 
 
 
8) Morfosintaxa limbii române (ІІ parte): sem. VI; 2 + 2; 6 credite 
 
Curs: Introducere în nivelul sintactic al limbii şi analiza sintactică; aspecte de bază ale structurii 
sintactice a limbii române contemporane; descrierea caracterului latino-romanic al acesteia, 
precum şi a unor trăsături specifice - paralele cu limbile balcanice, în mod special cu bulgara; 
studii şi cercetări fundamentale ale unor lingvişti români şi străini în domeniul sintaxei. 
Seminar: Aplicarea practică a cunoştinŃelor teoretice la analiza sintactică; pregătirea individuală a 
unor subiecte; analize sintactice contrastive cu bulgara şi analize comparative cu alte limbi 
romanice.  
 
 
 
 
9) Lexicologia limbii române contemporane: sem. V; 2 + 2; 6 credite 
 
Pe baza concepŃiei largi a lexicologiei şi a curentului structuralist, vocabularul limbii române 
contemporane este privit ca un sistem organizat de mai mulŃi factori: semantic, etimologic, 
stilistico-funcŃional, psihologic şi de frecvenŃă. Accentul se pune pe semasiologie aplicându-se 
analiza semantică. Se studiază clasificarea unităŃilor lexicale conform criteriilor sferei de 
utilizare. Se analizează probleme generale privind componenŃa etimologică a vocabularului 
românesc, precum şi formarea cuvintelor. Înainte de examen se elaborează o lucrare contrastivă 
dedicată unei probleme lexicale din limbile română şi bulgară. 
 
 
 
 
10) Literatura română veche: sem. VI, 2+ 2, 6 credite  
 
Disciplina urmăreşte dezvoltarea literaturii române vechi în perioada secolelor XIII - XVIII, de la 
perioada slavo-română, sec. XIV –XV век, cu un accent special asupra contribuŃiei cărturarilor 
medio-bulgari şi scrierii medio-bulgare la dezvoltarea literaturii şi culturii române vechi, până în 
anii Iluminismului românesc.  
 
 
 
 
11) Literatura română modernă şi contemporană – partea I: sem. V; 2+ 2; 6 credite  

 



Sunt abordate principalele tendinŃe în dezvoltarea literaturii române moderne, de la mijlocul sec. 
al XIX-lea până la începutul perioadei interbelice. Sunt orientative atât cercurile, direcŃiile şi 
publicaŃiile specifice, cât şi curentele literare mondiale: romantism, realism, simbolism.  
 
 
 
 
12) Literatura română modernă şi contemporană – partea IІ: sem. VI; 2+ 2; 6 credite 

 
Sunt abordate principalele tendinŃe în dezvoltarea literaturii române moderne, de la începutul 
perioadei interbelice până la scriitorii contemporani. Sunt orientative atât cercurile, direcŃiile şi 
publicaŃiile specifice, cât şi curentele literare mondiale: modernism, realism, proză experimentală, 
avangardă, postmodernism.  
 
 
 
 
13) Stilistica: sem.  VII; 2 + 2; 6 credite 

 
Stilistica – obiect, apariŃie şi definirea ca ştiinŃă. Stilistica lingvistică – unele definiŃii ale stilului. 
Probleme ale stilului artistic – limba şi stilul traducerilor textelor literare. Vianu- prima lucrare de 
stilistică şi lucrările ulterioare în acest domeniu. Nivelele specializate ale limbii: funcŃia stilistică 
a elementelor lexicale şi gramaticale. Mijloace de expresie ale limbii române: reprezentanŃi şi 
teoreticieni. Stilistica funcŃională a limbii române; teoria funcŃională a limbii – stil, discurs, semn, 
conotaŃie şi denotaŃie. Analiza funcŃională a formelor de limbaj şi a mijloacelor stilistice. 
Resursele stilistice ale vocabularului, ale structurii fonetice şi gramaticale. Limbajul poetic. 
Structura expresiilor poetice. 
 
 
 
 
14) Dialectologia limbii române: sem. VII; 2 + 2; 6 credite  

 
Acest curs urmăreşte să prezinte câteva probleme importante ale dialectologiei româneşti: 
problema limbă / dialect (în legătură cu statutul aromânei, meglenoromânei şi a istroromânei), 
problema graniŃelor dialectale şi a repartizării teritoriale a dacoromânei. Toate unităŃile dialectale 
vor fi prezentate cu particularităŃile lor cele mai importante. Vor fi menŃionate etapele principale 
ale dezvoltării dialectologiei româneşti şi realizările geografiei lingvistice în România. 
 
 
 

15) RelaŃii culturale româno-bulgare: sem. III, 2 + 0; 3 credite  
 
Cursul prevede prezentarea pe larg a relaŃiilor culturale româno-bulgare din cele mai vechi 
timpuri până în zilele noastre, acordând o atenŃie specială următoarelor momente: 

• Rolul limbii bulgare vechi folosită în oficierea slujbelor religioase în Biserica Ortodoxă 
Română şi ca limbă oficială în cancelariile domneşti din łara Românească şi Moldova. 

• RelaŃiile culturale româno-bulgare în timpul stăpânirii otomane;  
• Renaşterea bulgară şi literatura română modernă în sec. al XIX-lea; 



• RelaŃiile culturale dintre România şi Bulgaria după Eliberare; 
• Literatura română în Bulgaria şi literatura bulgară în România. Traduceri, recepŃie şi 

cercetări în domeniu. 
 
 
 
 
16) Probleme de lexicologie şi semantică: sem. VI; 2+ 0; 2 credite 

Se abordează teme din domeniul vocabularului românesc, care nu au fost prevăzute la cursurile 
de lexicologie. Se acordă atenŃie istoriei şi principiilor lexicografiei, tipurilor de dicŃionare, 
modului de întocmire a unui articol de dicŃionar. Se analizează caracteristicile vocabularului 
românesc actual şi tendinŃele lexicale ale limbii române, inclusiv în comparaŃie cu situaŃia 
vocabularului bulgar recent. Se aprofundează unele probleme parcurse pe scurt în cadrul 
disciplinei obligatorii de lexicologie 

 


