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Ziua  I –  09.11.2013 

Prof. BOGOS BEÁTA (Lic. Teologic Romano-Catolic Segítő Mária) 
 

 

Elemente de teorie  - Subiectul I 

GENUL EPIC 
 Instanţele comunicării narative (autor, narator, personaj, cititor); 
 Narator obiectiv, subiectiv; 

 Perspectivă narativă obiectivă, subiectivă / mărcile obiectivităţii, subiectivităţii; 

 Relaţii temporale şi spaţiale ; 

 Genul epic - trăsături; 

 Momentele subiectului; 

 Mărci ale oralităţii (proverbe, interjecţii, exclamaţii, vocative etc.); 

 Moduri de expunere; 

 Stil direct, stil indirect; 

 Trăsăturile textului descriptiv; 

 Valorile stilistice ale modurilor şi timpurilor verbale. 
 

 

Ziua II –  16.11.2013 

Prof. BOGOS BEÁTA (Lic. Teologic Romano-Catolic Segítő Mária) 

Prof. TOMONICSKA INGRID (Lic. Teologic Romano-Catolic Segítő Mária) 
 

 

Elemente de teorie  - Subiectul I 
 

  Teme şi motive literare; 

  Mijloace artistice; 

  Curente literare; 
 

 
 

Ziua III –  23.11.2013 

Prof. BOGOS BEÁTA (Lic. Teologic Romano-Catolic Segitő Mária) 
 

 

Elemente de teorie  - Subiectul I 
 

EPIC 

  Personajul literar; 

  Modalităţi de caracterizare a personajului literar. 
 

 

LIRIC 

  Instanţele comunicării lirice (autor, eu liric, cititor); 

  Relaţia dintre ideea poetică şi mijloacele artistice; 

  Caracteristicile limbajului poetic (expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate etc.); 

  Elemente de versificaţie (rimă, măsură, gruparea versurilor); 

  Genul liric - trăsături. 
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Ziua IV–  30.11.2013 

Prof. TOMONICSKA INGRID (Lic. Teologic Romano-Catolic Segitő Mária) 
 

 

Elemente de teorie  - Subiectul I/ Subiectul II 
 

  Relaţia titlu – text; 

  Registre stilistice. 

 

DRAMATIC 

  Genul dramatic - trăsături; 

  Rolul indicaţiilor scenice/ dialogului/ monologului. 

 

 
TEXTUL ARGUMENTATIV (TIP II) 

  Structura textului argumentativ. 
 

 
 

Ziua V–  07.12.2013 

Prof. TOMONICSKA INGRID (Lic. Teologic Romano-Catolic Segitő Mária) 

GENERAL 
  Nivel lexical: clase lexicale, mijloace de îmbogăţire a vocabularului, câmp lexical, familia 

lexicală,   expresii/   locuţiuni,   sensul   denotativ   şi   conotativ   al   cuvintelor,   cuvinte 

polisemantice; 

  DOOM; 

  Rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie. 

 
 

Ziua VI–  13.12.2013 

Prof. DR. TÓDOR ERIKA-MÁRIA  (Univ. SAPIENTIA Faculta de Ştiinţe Economice şi 

Umaniste) 
 

Elemente de teorie  (subiect tip II) 
 

 

  Tipuri textuale şi structura acestora: narativ, descriptiv, informativ, argumentativ. 

 
  Discursul politic, discursul publicistic. 

 
  Rolul verbelor în naraţiune; rolul adjectivelor în descriere. 

 
  Rolul formulelor de adresare, de iniţiere, de menţinere şi de 

închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog. 


