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Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total 
contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar laborator 

180 90 90  90  E 6 

Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

În cadrul acestui curs vor fi formulate nişte repere pentru analiza şi sinteza conţinutului operei care includ analiza 

figurilor de stil şi a procedeelor de expresivitate; a sinonimelor stilistice; a valorii stilistice a arhaismelor şi a 

regionalismelor; a aspectelor stilistice ale sintaxei textului literar; a funcţiei stilistice a punctuaţiei. Activităţile de 

analiză stilistică a textului, traducere literară şi de formulare a exerciţiilor  au ca finalitate formarea deprinderilor 

critice ale filologilor şi profesorilor. Cursul urmăreşte formarea cunoştinţelor si competenţelor de analiză 

stilistică a textelor literare originale de autori englezi şi americani clasici şi moderni. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe  generale: 

- capacitatea de a comunica în scris și verbal, de a înțelege și a-i face pe alții să înțeleagă diferite mesaje în 

situații diverse;  
- capacitatea de a urmări și a evalua argumentele și de a descoperi esența acestora; 

- abilitatea de a utiliza și a manipula tehnologiile informaționale;  

- capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului si scopului învățării; 

- capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite;  

- capacitatea de a lucra în cadrul unei echipe;  

- demonstrarea abilităților de analiză în luarea deciziilor în plan profesional. 

Competențe specifice: 
- generalizarea cunoștințelor din domeniul științelor socioumane;  

- analiza și sinteza diverselor teorii și opinii în domeniul  stilisticii textului englez; 

- determinarea relațiilor interdisciplinare și evidențierea utilității lor; 

- utilizarea  tehnicilor de comunicare științifică  în scris și oral; 

- comunicarea ideilor, problemelor și soluțiilor din domeniul științelor practicate atât într-un mediu specializat, 

cât si în unul nespecializat;  

- formularea şi argumentarea punctelor de vedere proprii. 

Finalităţi de studii  

Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să definească conceptul de analiză stilistică; 

- să identifice parametrii stilistici ai analizei textului; 

- să definească noţiunile interdisciplinare aplicate la analiza stilistică a textului să descrie parametrii stilistici ai 

unităţilor de limbă; 

- să identifice figurile de stil şi să argumenteze importanţa lor în textul literar; 

- să determine criteriile de prezentare a textului; 

- să aplice diferite strategii de lectură; 

- să stabilească structura logico-semantică a informaţiei; 



- să formuleze sugestii referitor la particularităţile de stil proprii textului; 

- să propună texte noi prin interpretarea personajelor; 

- să determine legăturile între cursul de stilistică practică şi celelalte cursuri 

Condiții prerechizit 

Pentru a audia cursul, studenții trebuie să acumuleze credite la disciplinele Introducere în lingvistica generală, 

Limba și gramatica textului englez, Semantica textului englez, Lexicologia și lexicografia. 

Teme de bază: Sistemul stilistic al limbii. Varietăţile limbii engleze. Clasificarea stilistică a vocabularului:  

vocabularul literar, vocabularul neutru, vocabularul colocvial. Genuri literare. Naratorul și tipuri de narațiune. Moduri 

de expunere. Figuri de stil şi mijloace expresive. Figuri de stillexicale (metafora, ironia metonimia, oximoronul,  

epitetul, , comparaţia, antonomaza, perifraza, eufemismul, hiperbola, litota, zeugma, antiteza, jocul de cuvinte, 

sinecdoca,  personificarea,). Figuri de stil morfologice și sintactice (inversiunea, eufemismul, chiasmul, aposiopeza, 

elipsa,  asidentul, polisidentul, repetiţia, gradaţia arhaismul, epanalepsa). Figuri de stil fonetice(aliteraţia, asonanţa, 

consonanţa, onomatopeea, rima ). Figuri de stil grafice. Stilurile funcţionale ale limbii engleze.  

Strategii de predare-învăţare: seminare interactive, lucrul individual, proiecte, consultaţii. 

Strategii de evaluare 

Evaluarea este realizată prin diverse metode: prezentări, rapoarte, participări la discuţii, portofolii etc. Nota finală 

se constituie din următoarele componente: rezultatul evaluării finale (40%),  cel puţin 2 evaluări curente  (40%), 

evaluarea calităţii lucrului individual  al studentului  (20%). 
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