
 
 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2      curs 2 3.3. seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5.    curs 28 3.6. seminar/laborator  
Distribuţia fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 40 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 
Tutoriat - 
Examinări 9 
Alte activităţi................................... - 
 

3.7 Total ore studiu individual 97 
3.8 Total ore pe semestru 125 
3.9 Număr de credite 5 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 
1.2 Facultatea Facultatea de Litere 
1.3 Departamentul Limbi şi Literaturi Străine 
1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Filologie clasică (Limba şi literatura latină – Limba şi 
literatura greacă veche) 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Introducere în teoria literaturii 
2.2 Titularul activităţilor de curs LECTOR UNIV. DR. PUIU IONIȚĂ 
2.3 Titularul activităţilor de seminar LECTOR UNIV. DR. PUIU IONIȚĂ 
2.4 An de studiu I 2.5 Semestru I 2.6 Tip de evaluare M 2.7 Regimul discipinei OB 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum  
4.2 De competenţe  

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului  

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului  



 
 

 
 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1.  Utilizarea adecvata a conceptelor in studiul teoriei literaturii 
C2. Definirea şi descrierea formelor de evoluţie şi a temelor esenţiale ale literaturii universale şi comparate, descrierea 
transformărilor produse în lingvistica generală şi descrierea conceptelor, perspectivelor şi metodelor utilizate în teoria 
literară modernă 
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CT1.  Utilizarea componentelor domeniului Limba şi literatura în deplină concordanţă cu etica profesională 
CT2.  Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice 
Organizarea unui proiect individual de formare continuă;  
CT3.  îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la 
programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Familiarizarea studenţilor cu domeniul ştiinţelor literaturii şi cu noţiunile de bază ale teoriei literare. 
 Însuşirea unui instrumentar necesar explorării şi analizei textului literar.  
Stabilirea unor repere epistemologice indispensabile înţelegerii fenomenului literar şi receptării mesajului conţinut de 
semnificaţiile textului.  
Sensibilizarea studenţilor cu privire la calitatea lor de cititori avizaţi şi de viitori profesionişti ai literaturii. Pregătirea lor 
afectivă pentru întâlnirea cu textul. 
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 La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Sesizeze diferentele intre disciplinele care intra in sfera teoriei literaturii  
 Inteleaga rolul fiecarei discipline in explorarea si analiza textului literar 
 Isi insuseasca notiunile de baza ale teoriei literaturii 
 Realizeze importanta lor in analiza textului literar 
 Dobandeasca un limbaj critic specific analizei si comentariului literar 

8. Conţinut 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 

La ce bun teoria literaturii? – a citi, a înţelege, a 
iubi literatura. 

 

expunerea, conversaţia euristică, 
analiza comparativă, sinteza, 
dezbaterea, problematizarea 

2 ore 

2. 

I. Aria epistemologică. Ştiinţele literaturii. Poetica. 
Aristotel, fondatorul unei teorii a literaturii de 
factură clasică. Poeticile normative. 

 

expunerea, conversaţia euristică, 
analiza comparativă, sinteza, 
dezbaterea, problematizarea 

2 ore 

3. 

Retorica. Necesitatea unei ars bene dicendi şi 
tranziţia ei de la elocinţa sofiştilor la formele 
limbajului ornamentat. 

expunerea, conversaţia euristică, 
analiza comparativă, sinteza, 
dezbaterea, problematizarea 

2 ore 



 
 

 
 

 

4. 
Stilistica. Preocupări vechi şi sistematizări târzii. 

 

expunerea, conversaţia euristică, 
analiza comparativă, sinteza, 
dezbaterea, problematizarea 

2 ore 

5. 
De la stil la o ştiinţă a stilului/stilurilor. 

 

expunerea, conversaţia euristică, 
analiza comparativă, sinteza, 
dezbaterea, problematizarea 

2 ore 

6. 

Hermeneutica, artă a comprehensiunii. Aspiraţia 
către o interpretare riguroasă. Evoluţia 
hermeneuticii. Transcendenţa înţelegerii. 

 

expunerea, conversaţia euristică, 
analiza comparativă, sinteza, 
dezbaterea, problematizarea 

2 ore 

7. 

Istoria şi critica literară. Administrarea textului 
literar. Cercetarea biografică. Receptarea. 

 

expunerea, conversaţia euristică, 
analiza comparativă, sinteza, 
dezbaterea, problematizarea 

2 ore 

8. 

II. Conceptele de bază. Cuvânt, figură, 
figuralitate. Clasificarea figurilor. Tropii. 

 

expunerea, conversaţia euristică, 
analiza comparativă, sinteza, 
dezbaterea, problematizarea 

2 ore 

9. 

Poeticul ca dat existenţial. Inefabilul şi limbajul 
poetic Originea metaforei. 

 

expunerea, conversaţia euristică, 
analiza comparativă, sinteza, 
dezbaterea, problematizarea 

2 ore 

10. 

Stratificarea sensului şi niveluri ale interpretării. 
Alegorie, simbol, mit. 

 

expunerea, conversaţia euristică, 
analiza comparativă, sinteza, 
dezbaterea, problematizarea 

2 ore 

11. 

Speciile epice. Arta narativă şi dificultăţile analizei 
naratologice. Vulnerabilitatea demersului 
structuralist.  

 

expunerea, conversaţia euristică, 
analiza comparativă, sinteza, 
dezbaterea, problematizarea 

2 ore 

12. 

Categoriile estetice ale genului dramatic: tragicul 
şi comicul. Personaj şi caractere. 

 

expunerea, conversaţia euristică, 
analiza comparativă, sinteza, 
dezbaterea, problematizarea 

2 ore 

13. 

Textul şi opera. Miracolul creaţiei. Opera ca 
revelaţie, meşteşug sau mişcare psihică. 

 

expunerea, conversaţia euristică, 
analiza comparativă, sinteza, 
dezbaterea, problematizarea 

2 ore 

14. 
Supremaţia şi vanitatea textului. Text, intertext, 
metatext, paratext, hipertext, textualism, 
textualizare, inginerie textuală. 

expunerea, conversaţia euristică, 
analiza comparativă, sinteza, 
dezbaterea, problematizarea 

2 ore 
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Referinţe suplimentare: 
.. 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Cursul a fost elaborat avandu-se in vedere programa scolara  in intampinarea cerintelor careia vine 
pregatirea viitorilor profesori de literatura 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs  Examen 
Evaluare pe 
parcurs 50%, 
examen 50% 

10.5 Seminar/ Laborator - - - 
10.6 Standard minim de performanţă 
Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale a filologului. Relaționarea în echipă; 
comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice. Utilitarea tehnologiei informației și  comunicării 
în activitățile de învățare curentă; 



 
 

 
 

 
 
 
 
Data completării Titular de curs   

Puiu Ionita 
Titular de seminar 

27.09. 2017   
  

 
 

Data avizării in departament Director de departament 
Prof. dr. Rodica Dimitriu 

  
 


