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Tematica
1.

Pragmatică. Analiza discursului. Discurs oral

Această tematică presupune noțiuni de bază ale pragmaticii, din teoriile sale fundamentale - teoria actelor de vorbire
(Austin, Searle), teoria funcțiilor limbajului (Jakobson), teoria enunțării (Benveniste) și teoriile cognitive
(Grice ; Sperber și Wilson) – , care permit apoi perspective discursive, capabile să explice și să modelizeze
constituirea unităților discursiv-textuale – minimale (enunțuri-acte și conexiuni ale acestora), mediane (tipuri de
secvențe) și maximale (de nivel textual-generic). Aceste elemente teoretice sînt necesare în abordarea tipologiilor
discursiv-textuale, observarea emergenței a noi tipuri de discurs-text în mediile orale – cotidiene sau mediatice – ori
în cele digitale, fără însă a exclude fenomene mai clasice de limbaj sau ale genurilor textuale. Sînt privilegiate
abordări ale discursului oral, cunoașterea tehnicilor de culegere și transcriere a textelor orale, în vederea alcătuirii
unui corpus oral de referință pentru limba română, după modele ale unor corpusuri francophone. Pentru analiza
discursului oral, teme actuale sînt cele care încearcă explicarea articulării micro-macrosintactice sau a conflictelor de
structurare de diverse tipuri.
2.

Lingvistică pragmatică şi lingvistică contrastivă (franceză-română). Perspective culturale

Temele privilegiate sînt cele care privesc structurări similare sau distincte ale discursului în aceste limbi, analiza
contrastivă a mărcilor pragmatice, preferințelor pragmatice ale limbilor, interpretarea mărcilor lingvistice ca
particularități culturale de ordin pragmatic ș.a.
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Examen
Proba scrisă: un proiect redactat pe calculator, cu prezentarea temei de cercetare propuse de candidat din tematica
de mai sus, justificarea pertinenței acesteia, documentare, corpus, posibil demers, posibile rezultate. (5-7 pagini, cu
bibliografie; se va depune în dosarul de admitere).
Proba orală: discuție pe marginea proiectului.
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