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CONCEPTE DE TEORIA LITERATURII  

- Arabă, Chineză, Japoneză - 

(vineri, 8:00 – 10:00, Amf. Bogdan) 

 

Titular: Lector drd. Roman PAŞCA 

Blog dedicat: http://teorialiteraturii2010.wordpress.com/ 

Cod: ORI-06-2; 2 credite 

 

1. Descriere 

Cursul constituie o trecere în revistă (prin problematizare, definiŃie şi exemple) a celor mai 

reprezentative noŃiuni şi concepte de teoria literaturii. De asemenea, vor fi oferite informaŃii despre cele 

mai importante perspective critice contemporane, precum şi exemple de aplicare a acestora şi în alte 

domenii. 

 

2. CompetenŃe 

La sfîrşitul semestrului, veŃi fi dobîndit următoarele competenŃe: 

• de a înŃelege noŃiunile şi conceptele esenŃiale ale teoriei literaturii, dar şi modalităŃile de a le 

aplica practic 

• de a analiza critic un text din diferite perspective şi abordări 

• de a înŃelege modalităŃile de teoretizare a literaturii în cele trei culturi 

 

3. Desfăşurarea cursului 

• Cursurile vor avea, în general, două părŃi distincte: o primă parte de prelegere, urmată de o parte 

de atelier / dialog interactiv, în timpul căreia vi se va cere, uneori, să lucraŃi pe perechi sau în 

grupuri. Adesea, vi se va cere să citiŃi, să scrieŃi sau să răspundeŃi la întrebări.  

• Va trebui să citiŃi materialele indicate înainte de fiecare curs pentru a putea participa la discuŃii. 

• O parte din materialele folosite la curs (precum şi unele teme de discuŃie) vor fi postate pe 

blog-ul dedicat. Vă recomand să îl consultaŃi periodic.  

NB: toate materialele postate pe blog vor fi parolate, iar parola va fi anunŃată la curs. 

• Va trebui să scrieŃi două eseuri parŃiale de cîte 2-3 pagini pornind de la temele / textele discutate 

la curs pînă la momentul respectiv. În aceste eseuri parŃiale va trebui fie să sintetizaŃi conŃinutul 

unui articol / capitol, fie să aplicaŃi practic o anumită abordare teoretică pe un text liber ales. Nu 

sînt admise întîrzieri faŃă de termenul-limită pentru fiecare eseu. Eseurile vor trebui predate în 

format electronic (postate pe blog sau prin e-mail). 

 

4. Materiale 

Marea majoritate a textelor discutate la curs se găsesc în: 

• ***, Introducere în teoria literaturii. Antologie de texte pentru seminarul de anul 1 (ediŃia a 

II-a), Bucureşti: EUB, 2002 
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• Terry Eagleton, Teoria literară. O introducere, trad. de Delia Ungureanu, Iaşi: Polirom, 2008 

 Pentru materialele care nu se găsesc în aceste cărŃi, referinŃele vor fi indicate la fiecare curs în 

parte. 

 

5. Evaluarea 

Evaluarea pentru curs se va face în funcŃie de următorii parametri: 

PrezenŃă∗ 10% 

Participare în clasă             20% 

Eseuri parŃiale (2) ∗∗ 20 % (cîte 10%) 

Examen final 50% 

Total 100% 

∗ ATENłIE: Dacă aveŃi prezenŃă sub 50% (calculat din numărul total de ore efectuate) nu veŃi fi primiŃi 

în examen. 

∗∗ Eseurile parŃiale sînt obligatorii şi ele trebuie predate la datele precizate de la începutul semestrului. 

 

6. Important 

• Folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor este interzisă. OpriŃi telefoanele înainte de curs. 

Dacă telefonul sună, veŃi fi consideraŃi absenŃi la cursul respectiv. 

• Nu aveŃi voie să consumaŃi mîncare, băutură sau gumă de mestecat în sălile de curs. 

• O întîrziere mai mare de 15 minute este considerată absenŃă. De asemenea, dacă întîrziaŃi de 

mai mult de 3 ori sub 15 minute, veŃi avea o absenŃă.  

 

7. Programarea cursurilor 

Săptămîna 1: 19 februarie 

• Detalii administrative. Introducere în curs. Prezentarea temelor. 

• Ce este literatura? Este teoria literaturii o ştiinŃă? 

Săptămîna 2: 26 februarie 

• DefiniŃia textului literar. FuncŃiile limbajului (R. Jakobson).  

Săptămîna 3: 5 martie 

• DefiniŃia operei literare (T. Vianu, A. Warren & A. Wellek, U. Eco). 

Săptămîna 4: 12 martie 

• Autor şi cititor; narator (T. S. Eliot, J. Lintvelt). 

Săptămîna 5: 19 martie 

• Text – intertext – intratext – peritext. (G. Genette) 

Săptămîna 6: 26 martie 

• Formalismul rus (V. Şklovski). 

Săptămîna 7: 2 aprilie 

• Structuralismul (F. de Saussure, R. Jakobson, R. Barthes). 

Termen-limită pentru primul eseu parŃial: 5 aprilie! 
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Săptămîna 8: 9 aprilie 

• Discutarea eseurilor parŃiale. 

• Critica arhetipală (C. G. Jung). 

Săptămîna 9: 16 aprilie 

• Abordarea psihanalitică (S. Freud).  

Săptămîna 10: 23 aprilie 

• Critica feministă (S. de Beauvoir).  

Săptămîna 11: 30 aprilie 

• Teorii literare în Japonia (Genji monogatari, Ki no Tsurayuki) 

Săptămîna 12: 7 mai 

• Teorii literare în lumea arabă. 

Săptămîna 13: 14 mai 

• Teorii literare în China. 

 

Termen-limită pentru al doilea eseu parŃial: 16 mai! 

 

Săptămîna 14: 21 mai 

• Examen final (scris) 


