
 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA DE VERIFICARE A 

CUNOŞTINŢELOR FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE  

 

1. Explicarea conceptelor teoretice fundamentale teoriei literare (de ex. genuri și specii literare, 

elemente și procedee stilistice, principii de compoziție, abordari critice) specifice domeniului 

(subdomeniului) în care se încadrează lucrarea de licență. 

2. Explicarea conceptelor teoretice fundamentale studiilor culturale și abordărilor interdisciplinare (de 

ex. elemente de cultură și civilizație, studii de adaptare, studii de film, “trauma studies”, „media 

studies”, studii de gen, multiculturalitate și interdisciplinaritate, reprezentari rasiale, “The American 

Dream”, literatura de călătorie etc.) specifice domeniului (subdomeniului) în care se încadrează 

lucrarea de licență. 

3. Trăsăturile specifice perioadei și curentului literar în care se încadrează autorul sau autorii analizați 

în lucrare, cunoașterea principalilor autori și ale operelor semnificative perioadei literare analizate 

în lucrare. 

4. Context cultural/ istoric/ economic/ social și influența sa asupra dezvoltării literaturii din perioada 

aleasă spre analiză. Selectarea evenimentelor sau mișcărilor reprezentative pentru anumite perioade 

istorice și literare în funcție de specificul lucrării de licență.  

5. Înțelegerea și explicarea conceptelor și teoriilor fundamentale domeniului / subdomeniul în care se 

incadreaza lucrarea și menționarea teoreticienilor reprezentativi ai domeniului/ subdomeniului ales 

spre analiză. 

6. Traductologia și celelalte ramuri ale lingvisticii; Terminologia și celelalte ramuri ale lingvisticii; 

legătura dintre studiile culturale și traducere; traducerea textelor specializate. 
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