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Master

Ştefan Oltean, prof. dr.

Limbă şi literatură

B. Obiectivele programului (maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă)
Direcţii actuale în lingvistică („Current Trends in Linguistics”) este un masterat cu profil
interdisciplinar, organizat de Facultatea de Litere. Masteratul funcţionează din anul universitar 20012002 şi a fost acreditat în anul 2007 de către ARACIS. Programul reuneşte specialişti din trei catedre:
Catedra de limbă şi literatură engleză, Catedra de limbă şi literatură franceză şi Catedra de lingvistică
generală şi semiotică. Responsabilul specializării este prof. dr. Ştefan Oltean.
Masteratul porneşte de la ideea că acumulările teoretice din ultimele decenii din domeniul logicii,
al filozofiei, al semioticii şi al ştiinţelor cognitive au produs mutaţii substanţiale în teoria limbajului,
concretizate nu numai în reformularea problematicii cuvîntului, a propoziţiei sau a frazei, ci şi în
extinderea cercetării lingvistice la nivelul enunţului sau al discursului. În această ordine de idei, a fost
reconsiderată, spre exemplu, natura relaţiilor gramaticale şi s-a realizat o descriere precisă a mecanismelor
de producere a sensului prin utilizarea limbajelor formale şi a lumilor posibile, pe de o parte, sau prin
examinarea rolului factorilor extralingvistici, cum ar fi locutorul, interlocutorul, intenţia de comunicare,
contextul de situaţie, sau prin utilizarea demersului descriptiv-funcţional, pe de altă parte. Semnificaţia
cognitivă a limbajului uman a fost şi ea reevaluată.
Drept urmare, au apărut noi direcţii în lingvistică, ce caută să capteze, din varii perspective
teoretice, natura (extrem de complexă) a limbajului uman: generativismul, integralismul, semantica
cognitivă, semantica lumilor posibile, teoria discursului sau a textului, teoria actelor de vorbire,

pragmatica, sociolingvistica, tipologia discursului, tipologia lingvistică. Prin includerea lor, masteratul
Direcţii actuale în lingvistică îşi propune să ofere celor interesaţi de natura limbajului (licenţiaţi în litere,
filozofie, logică etc.) o imagine sintetică a celor mai recente evoluţii în acest domeniu extrem de dinamic.
Cursurile, desfăşurate în două limbi de circulaţie (engleză şi franceză), se adresează atît
licenţiaţilor români cunoscători ai acestor limbi, cît şi cursanţilor din străinătate. Ele prezintă într-un cadru
armonios rezultatele cercetărilor şi convingerile unor lingvişti de prestigiu ai şcolii clujene: prof. cons. dr.
Mircea Borcilă, prof. dr. Ligia Florea, prof. dr. Ştefan Oltean, prof. dr. Mihai M. Zdrenghea, conf. dr.
Liana Pop.
Prin exigenţele seminarului de cercetare şi elaborare a disertaţiei („The Research Paper”),
studenţii masteranzi sunt integraţi Seminarului de cercetare al Grupului de Lingvistică şi Semiotică din
Facultatea de Litere, iar participarea cu comunicări la Sesiunile ştiinţifice anuale ale studenţilor este notată
în cadrul aceluiaşi curs. În anul 2004 şi 2008 aceste activităţi s-au finalizat printr-un volum-atelier
coordonat de Conf. dr. Liana Pop.
Masteratul Direcţii actuale în lingvistică („Current trends in Linguistics”) are o strânsă
legătură cu doctoratul. În acest sens, menţionăm că următorii titulari de cursuri din cadrul masteratului
conduc doctorat în domeniul Filologie: prof. cons. dr. Mircea Borcilă, prof. dr. Ştefan Oltean, prof.
dr. Mihai M. Zdrenghea, prof. dr. Ligia Florea. Cursurile oferite permit familiarizarea masteranzilor cu
tendinţe fundamentale în lingvistica contemporană, cu metode moderne de cercetare, contribuind la
crearea unei baze de cunoştinţe şi a unor deprinderi necesare pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul
doctoratului şi redactarea tezei de doctorat.
Masteratul răspunde exigenţelor ce derivă din Declaraţia de la Bologna, propunînd un
program pe durata a 2 ani de studiu şi urmărind atingerea obiectivelor de mai jos:
• familiarizare a masteranzilor cu tendinţe fundamentale în lingvistica contemporană, cu metode
moderne de cercetare, contribuind la crearea unei baze de cunoştinţe şi a unor deprinderi necesare
pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul doctoratului şi redactarea tezei de doctorat;
• acoperire comprehensivă a tuturor orientărilor lingvistice contemporane majore, prin discipline bine
definite, fără redundanţe;
• ofertă de discipline cu deschidere înspre cercetarea aplicativă din domeniul limbajului în multiplele
sale manifestări (studiul textelor poetice, analiza comunicării în contexte socio-culturale determinate
etc.);
• acoperire a abordarării limbajului în toate nivelurile sale structurale (de la limbă la discurs), la toate
nivelurile epistemice (universal, idiomatic, particular), şi cu toate demersurile practicate astăzi pe plan
internaţional (cognitiv, generativ, descriptiv-funcţional, hermeneutic);
• tematizare în acord cu dezbaterile din mediul academic românesc şi european, îndeosebi cu abordarea
analitică în teoria limbajului.
•
Alte date relevante:
• Masteratul beneficiază de acorduri de cooperare internaţională: cu începere din anul academic
2002-2003, s-a iniţiat o colaborare cu lingvişti de la Universitatea din Geneva; în domeniul
comprehensiv al orientării integraliste, sunt fructificate colaborările cu specialişti în domeniu de la
Universitatea Tübingen şi Universitatea La Coruña; în domeniul abordărilor contrastive în semantică
şi gramatică este fructificat acordul cu Universitatea Kobe.
• Orele sînt repartizate judicios între catedrele implicate, permiţînd o normare eficientă din punct de
vedere financiar.

C. Cadre didactice implicate în program şi cursurile tinute în program:
Numele şi prenumele,
grad did.
Prof. dr. Ştefan Oltean

Facultatea, Catedra

Cursuri

Facultatea de Litere,
Catedra de engleză

Prof. Dr. Mihai
Zdenghea

Facultatea de Litere,
Catedra de engleză

Semantica lumilor posibile
Generativismul lingvistic (limba
engleză)
Introducere în macropragmatică: de
la actele de vorbire la conversaţie
(limba engleză)
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Semnătura

Prof. Dr. Mircea
Borcilă
Prof. dr. Ligia Florea
Conf. dr. Liana Pop

Conf. dr. Diana Cotrău
Lect. dr. Oana Boc
Lect. dr. Cornel Vîlcu
Lect. dr. Cristiana
Papahagi

Facultatea de Litere,
Catedra de limba
română şi lingvistică –
profesor consultant
Facultatea de Litere,
Departamentul de limbi
şi literaturi romanice
Facultatea de Litere,
Departamentul de limbi
şi literaturi romanice

Facultatea de Litere,
Departamentul de limbi
străine de specialitate
Facultatea de Litere,
Catedra de limbă
română şi lingvistică
Facultatea de Litere,
Catedra de limbă
română şi lingvistică
Facultatea de Litere,
Departamentul de limbi
şi literaturi romanice

Lingvistică şi poetică antropologică
Semantică cognitivă
(l. engleză)
Polifonia în structurile limbajului.
Mecanisme ale dialogismului intern
(l. franceză)
Comunicare şi practici discursive (l.
franceză)
Modele descriptive ale discursului
oral (l. franceză)
Seminar de cercetare şi elaborare a
disertaţiei (l. engleză şi franceză)
(limba franceză)
Semiotici ale comunicării /
Sociolingvistică (l. engleză)
Lingvistică şi poetică antropologică
(seminar) (l. engleză)
Semiotica textului (l. engleză)
Tipologie lingvistică (l. franceză)

D. Studenţi în program
1. în cazul unui program de licenta sau masterat: nr. studenti înmatriculaţi
Nr. studenti

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

7

18

11

13

10

-

-

-

-

-

romani
Nr. studenti
internaţionali

E. Realizări ale studenţilor din program
1. Articole ştiinţifice indexate ISI
2. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)
3. Alte articole ştiinţifice publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
1.1. Toate articolele ştiinţifice de mai jos, rodul cursurilor Modele descriptive ale discursului
oral şi ale Seminarului de cercetare şi elaborare a disertaţiei (titular conf.dr. Liana Pop) au apărut în
volumul:
L. Pop (éd.) La langue virtuelle. Recherches sur les forums des jeunes, col. Atelier,
Cluj, Ed. Echinox 2008, 448p.
Editura Echinox este pe lista editurilor acreditate CNCSIS.
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La volum au colaborat 3 doctoranzi cadre didactice: Lect.dr. Diana Cotrău, asist. Drd
Cristina Varga şi Prof. Drd Aurelia Melania Vlaicu (v. Mai jos)
Cadre didactice doctoranzi colaboratori la articole:
Diana Cotrău, Teen Talk and Identity: 277-290
Cristina Varga, Transmiterea cunoştinţelor specializate în spaţiul virtual: 291-304
Masteranzi:
Dana-Maria Cristian, Quelle orthographe?: 305-318
Lavinia Spânu, Le lexique sur les forums: 319-330
Cristina Matei, Particularité lexicales de la cyberlangue (corpus français): 331-338
Simona Surugiu, Mix lingvistic : 339-348
Doina Timiş, Les abréviations sur les forums. Le cas du français : 349-353
Ramona Talpoş, Les forums et la grammaire : 354--362
Adela Tohoan, Morfologia între scris şi oral : 363-370
Simona Rus, Décrire sur les forums : 371-380
Simona Rus, Argumenter sur les forums : 381-398
Oana Manda, Écrire ses émotions : 399-411
An ca Tureac, Youth Nicknames on Forums : 412-422
Teofil Pintilie, Limbaj şi identitate de generaţie în forumurile pentru adolescenţi: 423-430
1.2. Pe lângă articole (studii tematice) toţi masteranzii au avut în volum corpusuri de texte
colectate de pe forumuri, pe baza cărora au efectuat aplicaţia ştiinţifică.
1.3. 5 dintre autori (1 doctorand şi 4 masteranzi) au redactat recenzii, la cărţi recente, în acelaşi
volum:
A.M. Vlaicu, Glottopol (Revue de sociolinguistique en ligne): 431-435
L. Spînu, Discours, cultures, comparaison : 436-438
Anda Gogota, Linguistic Constructions of Youth Identity in Media Communication : 441-443
T. Pintilie, Textul politic. Limite şi decshideri semiotice: 443-445
S. Rus, L’argumentation aujourd’hui. Positions théoriques et confrontations: 446-448
4. Teze de doctorat publicate la edituri recunoscute
5. Brevete naţionale şi internaţionale
6. Realizări artistice naţionale şi internaţionale (Domeniul Arte)
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări)
7. Impactul în societate al lucrărilor produse
8. Absolvenţi angajaţi în poziţii importante în instituţii relevante
F. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare cadru didactic implicat în program
Data:

Semnătura directorului

Certific validitatea datelor prezentate:
Decan,
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