
DEPARTAMENTUL DE LIMBĂ ROMÂNĂ ŞI LINGVISTICĂ GENERALĂ 

 

1. PREZENTARE 

 

Departamentul de Limba Româna și Lingvistică generală al Facultății de Litere este, alături de 

Departamentul de Literatură Română, printre cele mai vechi ale acestei facultăți, vechea catedră fiind constituită 

încă din 1919, anul în care s-a organizat Universitatea românească din Cluj, imediat după Marea Unire din 1918. 

De-a lungul anilor, din catedră au făcut parte sau au ținut cursuri în cadrul acesteia mari personalități ale lingvistic ii 

românești – Sextil Pușcariu, Nicolae Drăganu, Dimitrie Macrea, Stefan Pașca, Romulus Todoran, Mircea 

Zdrenghea, D.D. Drașoveanu ș.a., ilustrând domenii importante ale cercetărilor lingvistice (istoria limbii, 

dialectologie, limba română contemporană, stilistică). În formula / denumirea actuală, departamentul este constituit 

din trei colective, care acoperă trei grupuri mari de discipline: limba română contemporană, istoria limbii române, 

lingvistică generală și semiotică. 

Membrii catedrei deservesc, prin cursuri și seminare, specializările Română A (română–limbi străine), 

Română B (limbi străine–română) și acoperă segmentul lingvistic din așa-numitul trunchi comun (lingvistică 

generală, semiotică, gramatică normativă și inițiere în metodologia de cercetare științifică), urmând o linie teoretică 

echilibrată, în tradiția Școlii clujene de lingvistică, cu remarcabile deschideri și rezultate în perimetrul și spiritul 

lingvisticii moderne. Aici se înscriu cercetările de sintaxă relațională neotradițională și de lingvistică integrală 

coșeriană, de semiotică și de pragmatică. 

 

2. PROGRAME DE LICENȚĂ ȘI MASTERAT 

 

LICENȚĂ 

Durata studiilor, nivel licență, asigurată de departament, este de 3 ani și acoperă studiul limbii române – 

aspectul sincronic (Limba română contemporană – fonetică, lexicologie și semantică, morfologie, sintaxă, stilistică, 

pragmatică) și cel diacronic (Istoria limbii române, Dialectologie, Filologie romanică, Gramatică normativă în 

perspectivă diacronică), precum și disciplinele din trunchiul comun: Lingvistică generală, Semiotică și științele 

limbajului, Inițiere în metodologia de cercetare științifică și Cursul practic de gramatică normativă a limbii române. 

MASTERAT 

Departamentul patronează masteratul Limba româna în context romanic (director: conf. univ. dr. Daiana 

Cuibus), cu durata studiilor de 2 ani, și colaborează cu anumite discipline la masteratul Direcții actuale în lingvistică 

(director: prof. univ. dr. Ștefan Oltean). 

DOCTORAT 

Departamentul are 4 conducători de doctorat: 

Prof. dr. G.G. Neamțu – Limba română contemporană 

Prof. dr. Mircea Borcilă – Lingvistică integrală 

Prof. dr. Elena Dragoș – Limba română, stilistică și poetică 

Conf. dr. habil. Adrian Chircu – Limba română și lingvistică romanică 

 

3. PARTENERI 

 

Printre centrele, asociațiile și cercurile afiliate departamentului, amintim: Cercul DiaLex (coordonat de lect. 

dr. Maria Aldea), Centrul de Studii Integraliste „Eugeniu Coșeriu” (coordonat de prof. dr. Mircea Borcilă), Asociația 

Cultural-Științifică „Eugeniu Coșeriu” (președintă, lect. dr. Eugenia Bojoga). 

Departamentul are legături științifice și didactice strânse cu Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil 

Pușcariu” – Academia Română, Cluj-Napoca; Institutul limbii române, Cluj-Napoca; Radio Cluj; Editura Casa Cărții 

de Știință, Cluj-Napoca; Romanisches Seminar al Universității din Tübingen (Germania), Universitatea Aix-

Marseille (Franța), Universitatea La Sapienza (Italia), Universitatea din Rostock (Germania), Departamentul de 

lingvistică teoretică de la Universitatea din Kobe (Japonia) ș.a. 


