
F I Ş A   D I S C I P L I N E I 1)

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti
1.2. Facultatea Litere şi Ştiinţe
1.3. Departamentul Filologie
1.4. Domeniul de studii universitare Limbă şi literatură
1.5. Ciclul de studii universitare licenţă
1.6. Programul de studii universitare Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei STILISTICA FUNCŢIONALĂ A LIMBII ROMÂNE
2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Mihaela-Claudia Trifan
2.3. Titularul activităţilor seminar/laborator -
2.4. Titularul activităţii proiect
2.5. Anul de studiu III
2.6. Semestrul * I
2.7. Tipul de evaluare Verificare
2.8. Categoria formativă** / regimul*** disciplinei DS/A
* numărul semestrului este conform planului de învăţământ;

** DF - Discipline fundamentale; DD - discipline de domeniu; DS - discipline de specialitate; DC - discipline complementare, DA -
disciplina de aprofundare, DSI- disciplina de sinteza.

*** obligatorie = O; opţională = A; facultativă = L

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs 2 3.3.  Seminar/laborator 0 3.4. Proiect 0
3.5. Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.6. curs 28 3.7.  Seminar/laborator 0 3.8. Proiect 0
3.9. Distribuţia fondului de timp ore
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 5
Examinări 2
Alte activităţi
3.10 Total ore studiu individual 47
3.11. Total ore pe semestru 75
3.12. Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum
 Parcurgerea şi revizuirea cunoştinţelor de limbă română contemporană (fonetică,

morfo-sintaxă) şi de pragmatică lingvistică, însuşite în anii I-II-III (sem.5)

1) Adaptare după Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5 703/2011 privind implementarea Codului naţional al
calificărilor din învăţământul superior, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.880 bis / 13.XII.2011
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4.2. de competenţe
 Analiza de texte literare/nonliterare cu identificarea particularităţilor lingvistice şi

stilistice

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului  Sală dotată cu tablă și proiector.


5.2. de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului

 -


6. Competenţe specifice acumulate
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 C1. Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul stilisticii funcționale a limbii române.
 C2.  Comunicarea  eficientă,  scrisă  și  orală,  în  limba  română  respectând

particularitățile registrelor stilistice ale limbii române și trăsăturile stilurilor funcționale
ale limbii române literare.

 C4. Prezentarea sintetică si analitică, estetică si culturală a fenomenelor verbale, cu
valorificarea aparatului conceptual specific pragma-stilisticii

 C 6. Analiza stilistică de textelor literare şi nonliterare, cu identificarea elementelor
verbale şi a particularităţilor specifice diverselor forme generice.
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 CT1. Utilizarea  componentelor  domeniului  limbă  si  literatură,  în  deplină
concordanţă cu etica profesională.

 CT2. Relaţionarea în echipă, comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri
specifice.

 CT3. Organizarea  unui  proiect  individual  de  formare  continuă;  îndeplinirea
obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei  Însuşirea aparatului  conceptual  şi  metodologic specific  stilisticii

funcţionale  cu  aplicabilitate  în  analiza  unor  texte  aparţinând
principalelor variante stilistice ale limbii  literare şi  ale limbajului
popular.

 Dezvoltarea deprinderilor de exprimare adecvată (scris şi oral) în
limba  română   prin  dezvoltarea  următoarelor  competenţe:
lingvistică, discursivă şi socio-culturală

7.2. Obiectivele specifice  Cunoaşterea, identificarea, însuşirea şi interpretarea corectă a
principalelor  concepte ale  stilisticii  funcţionale  –  stil,  normă,
abatere  de  la  normă,  efect  stilistic  –  şi  a  trăsăturilor
principalelor variante stilistice ale limbii române literare şi ale
limbajului popular

 Exemplificarea conceptelor specifice stilisticii  funcționale şi a
trăsăturilor principalelor variante stilistice ale limbii române, cu
recurs la compe-tenţele profesionale ale studenţilor dobândită
în anii anteriori de studiu;

 Utilizarea conceptelor  în  intepretarea şi  construcţia de texte
aparţinând unor stiluri diferite;

F 021.06/Ed.7 Document de uz intern



 Familiarizarea  cu  principalele  direcţii  şi  metode  critice,
valorificate în prezent în analiza textelor literare .

8. Conţinuturi
8.1. Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii
1. Definirea domeniului stilisticii. Caracterul
interdisciplinar al stilisticii. Conceptele stilis-
ticii: stil, efect de stil, expresivitate. Tipuri de
norme  lingvistice;  norme  stilistice;  limbaj
cultivat  şi  limbaj  popular;  limbaj  scis  şi
limbaj oral.

2 Prelegerea, explicaţia, 
dezbaterea,
problematizarea

Studenţii sunt
îndrumaţi să 
consulte 
surse
bibliografice 
necesare
documentării
suplimentare 
privind
problematica 
vizată în 
cadrul 
cursurilor.

2. Ierarhia stilistică a limbii române actuale.
Oralitatea. Limbajele conversaţionale. 
Argoul.

2 Prelegerea, explicaţia, 
dezbaterea,
problematizarea

3.Limbajul popular nonartistic. 2 Prelegerea, explicaţia, 
dezbaterea, problematizarea

4.Variantele funcţionale nonartistice- stilul 
științific.

2 Prelegerea, explicaţia, 
dezbaterea, problematizarea

5.Variantele funcţionale nonartistice- stilul 
juridic.

2 Prelegerea, explicaţia, 
dezbaterea, problematizarea

6.Variantele funcţionale nonartistice- stilul 
oficial-administrativ.

2 Prelegerea, explicaţia, 
dezbaterea, problematizarea

7.Variantele funcţionale nonartistice- stilul 
publicistic.

2 Prelegerea, explicaţia, 
dezbaterea, problematizarea

8.Stilistica  textului  literar.  Stilul  beletristic.
Motivaţia  semnului  poetic.  Limbaj  opac  –
limbaj transparent; ambiguitatea.

2 Prelegerea, explicaţia, 
dezbaterea, problematizarea

9.Expresivitatea limbajului artistic. Figuri de
stil, imagini artistice.

2 Prelegerea, explicaţia, 
dezbaterea, problematizarea

10.Modele de analiză stilistică a textului 
literar în versuri.

4 Demonstrația, explicaţia, 
dezbaterea, problematizarea,

12. Modele de analiză stilistică a textului
literar în proză.

4 Demonstrația, explicaţia, 
dezbaterea, problematizarea

11. Evaluare 2 Testul
Bibliografie

1. Coteanu, Ion, Stilistica funcţională  a limbii române, I, Bucureşti: Ed.Academiei, 1985.
2. Cvasnâi-Cătănescu, Maria,  Retorică publicistică. De la paratext la text, București: Editura Universităţii

din Bucureşti, 2006.
3. Duda, Gabriela,  Stilistica funcţională a limbii române. Stilistică lingvistică şi stilistică literară , Ploieşti:
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Editura Universităţii Petrol-Gaze, 2004.
4. Galdi, Ladislau,  Introducere în stilistica literară a limbii române, Bucureşti: Minerva, 1976.
5. Galita, Raluca, Pragma-stilistica  oralității, Bacău : Alma Mater, 2011.
6. Iordan,  Iorgu, Stilistica limbii române, Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1975.
7. Irimia,  Dumitru,  Structura stilistică   a limbii  române contemporane,  Bucureşti:  Editura  ştiinţifică   şi

enciclopedică, 1986.
8. Matei, Pamfil, Stilistica limbii române: note de curs și aplicații, Sibiu : Techno Media, 2010.
9. Mihăilescu, Clementina, Stylistics, Sibiu : Editura Universității ”Lucian Blaga”, 2013.
10. Munteanu, Ştefan,  Introducere în stilistica operei literare, Timişoara: Editura de Vest, 1995.
11. Oancea, Ileana, Semiostilistica, Timişoara: Excelsior, 1998.
12. Tohăneanu, G. I.  Dincolo de cuvânt, Studii de stilistică  şi versificaţie, Bucureşti: Editura ştiinţifică  şi

enciclopedică, 1976.
13. Vianu, Tudor, Studii de stilistică , Bucuresti: EDP, 1968.
14. Zafiu, . Rodica, Diversitate stilistică în  româna  actuală, București: Editura Universităţii din Bucureşti, 

2001.
15. Aspecte ale dinamicii limbii române actuale, Gabriela Pană-Dindelegan (coord.), Editura Universităţii 

din Bucureşti, 2002.

8.2. Seminar / laborator Nr. ore Metode de predare Observaţii

Bibliografie

8.3. Proiect Nr. ore Metode de predare Observaţii

Bibliografie

3. Coroborarea  conţinuturilor  disciplinei  cu  aşteptările  reprezentanţilor  comunităţii
epistemice,  asociaţiilor  profesionale  şi  angajatori  reprezentativi  din  domeniul
aferent programului 

 Problematica abordată în cadrul cursurilor asigură  familiarizarea studenţilor cu  instrumentarul conceptual 
indispensabil în activităţile didactice şi de cercetare ulterioare.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare
10.3. Pondere din

nota finală
10.4. Curs Parcurgerea  şi  însuşirea

conţinuturilor predate.
Evaluarea  sumativă  prin  probă
scrisă.

80%

Elaborarea  lucrării  în
cadrul probei scrise

Evaluare continuă orală  pe baza
participării la discuţii.

20%

F 021.06/Ed.7                                                                                                                         Document de uz intern



10.5. Seminar/laborator

10.6. Proiect

10.7. Standard minim de performanţă
 Acoperirea unui procent de 50 % din subiectele propuse în cadrul probei scrise.

Data
completării

20.09.2022

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de
seminar/laborator

_______________

Semnătura titularului de proiect

________________

Data avizării în
departament

 22.09.2022

Director de departament
(funcție didactică, nume, prenume)

(Semnătură)
Conf. univ. dr. Toma Irina

Decan
(funcție didactică, nume, prenume)

(Semnătură)
Prof. univ. dr. Suditu Mihaela
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