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FIŞA DISCIPLINEI 

sinteză –activităţi didactice şi de evaluare online 

 

 

 

 

 

3. Bibliografie minimală(resurse de consultat) 
Matilda Caragiu-Marioţeanu, Compendiu de dialectologie română (nord şi sud-dunăreană), Bucreşti, 1975 

Matilda Caragiu-Marioţeanu, Ştefan Giosu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Romulus Todoran, Dialectologie română, 

Bucureşti, 1977  

Ion Coteanu, Elemente de dialectologie a limbii române, Bucureşti, 1961 

Eugen Coşeriu, 1994, Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică, Editura Ştiinţa, Chişinău. 

Sorin Guia, Elemente de dialectologie română, Editura Vasilianaʼ 98, Iaşi, 2014 

1. Date despre disciplină 

1.1 Denumirea disciplinei   Limba română II: Fonetică și dialectologie 

1.2 Titularul activităţilor de curs Sorin Guia 

1.3 Titularul activităţilor de seminar Sorin Guia 

1.4 An de studiu 1 2.5 Semestrul 2 2.6 Tip de evaluare online 

2. Conţinuturi în vederea evaluării (sesiune+restanţe/măriri) 

2.1 Curs 

1. 
Fonetică românească: 

prezentarea disciplinei; concepte de fonetică generală; raportul sunet-fonem (1-2) 

2. 
Clasificarea sunetelor limbii române contemporane; analiza sunetelor limbii române contemporane literare din 

punct de vedere funcţional; sistemul fonologic al limbii române contemporane literare (3-5) 

3. Modificările fonetice în limba română; principiile ortografiei actuale româneşti (6-7) 

4. 
Dialectologie română: prezentarea disciplinei; concepte teoretice şi metode de cercetare a dialectelor şi a a limbii 

vorbite; lucrări rezultate din cercetarea dialectologică: glosare, monografii, atlase lingvistice;  teorii cu privire la 

împărţirea dialectală a dacoromânei (8-10) 

5. 

Descrierea varietăţilor dialectului dacoromân (vom insista asupra diferenţelor existente între aria nordică şi aria 

sudică, dar vom avea în vedere şi ariile laterale ale dialectului dacoromân, punînd accentul asupra fonetismelor şi 

elementelor lexicale arhaice - pe care le vom discuta făcînd trimitere la forme vechi din limba literară, urmărind 

uneori evoluţia acestor forme); descrierea varietăţilor dialectelor sud-dunărene (se va insista asupra caracterului 

conservator al dialectelor sud-dunărene, făcînd deseori trimitere la forme asemănătoare din perioada românei 

comune sau din româna literară veche) (11-14) 

2.2 Seminar 

1. 
Clasificarea articulatorie a sunetelor limbii române contemporane; variante fonetice combinatorii; transcrierea 

fonetică după sistemul de transcriere al ALR (seminariile 1-4) 

 

2. 
Descrierea şi analiza fonetico-fonologică a unor cuvinte sau enunţuri; identificarea de schimbări fonetice în texte 

literare (vechi şi actuale) şi în texte dialectale (seminariile 5-7) 

3. 
Transcrierea, lectura, identificarea şi analiza de texte aparţinînd dialectului dacoromân (se vor menţiona 

particularităţile fonetice, morfo-sintactice şi lexicale caracteristice textelor supuse spre analiză (seminariile 8-11) 

 

4. 
Transcrierea, lectura, identificarea şi analiza de texte aparţinînd dialectelor sud-dunărene (seminariile 11-
14) 
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Sorin Guia, Dialectologie română. Studii şi corpus de texte, Editura Vasilianaʼ 98, Iaşi, 2014   

Al. Philippide, Fiziologia sunetelor, în Opere alese. Teoria limbii, ediţie de G. Ivănescu şi C. Pamfil, Bucureşti, 

1984 

Sextil Puşcariu, Limba română, vol. II: Rostirea, Bucureşti, 1994 

Al. Rosetti, Introducere în fonetică, ed. a IV-a, Bucureşti, 1967  

Adrian Turculeţ, Introducere în fonetica generală şi românească, Iaşi, 1999  

Adrian Turculeţ, Dialectologie română, Iaşi, 2002 

Valeriu Rusu, Introducere în studiul graiurilor româneşti, Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1977  

Valeriu Rusu (coord.), Tratat de dialectologie românească, Craiova, 1984 
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Data completării: Titular de curs Titular de seminar 

13.05.2020 Conf. dr. Sorin Guia Conf. dr. Sorin Guia 

  

 

 

 

  

 

Director de departament, 

Lect. dr. Ilie Moisuc 

  

 

 

 

 

4. Evaluare 

Tip activitate 4.2 Metode de evaluare 
4.3 Pondere în 

nota finală (%) 

4.4 Curs Examen scris 60% 

4.5 Seminar 
Lucrări practice, referate  dezbătute pe durata activităților de curs și de 

seminar. 
40% 


