
 
 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

* DS – disciplină de specialitate /  DO – disciplină obligatorie  
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru şi activităţi didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2      curs 1 3.3. seminar  1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 
din care: 3.5.    
curs 

14 3.6. seminar  14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25 

Tutoriat 3 

Examinări 4 

Alte activităţi...................................  

 

3.7 Total ore studiu individual 90 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Număr de credite 5 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

 1.2 Facultatea 
   Facultatea de Litere 
 

1.3 Departamentul 
 Departamentul de Românistică, Jurnalism şi ştiinţe ale 
comunicării şi Literatură comparată    

1.4 Domeniul de studii         Limbă și literatură   

1.5 Ciclul de studii  Licenţă  

1.6 Programul de studii / Calificarea 

        Literatură universală și comparată A – Limbă și literatură 
modernă B // Limbă și literatură modernă A – Literatură 
universală și comparată B // Limbă şi literatură româna A – 
Literatură universală și comparată B 
   Profesor în învățământul gimnazial,  filolog, traducător 
(studii superioare) 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei şi categoria 
formativă 

Introducere în hermeneutica literară. Interpretarea miturilor 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. dr. Lucia Cifor 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. dr. Lucia Cifor 

2.4 An de 
studiu 

III 2.5 Semestru VI 2.6 Tip de evaluare examen 
2.7 Regimul 
discipinei 

DS 
DO 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 



 
 

 
 

 

 

 

 

4.1 De curriculum Teoria literaturii, lingvistică generală, stilistică  

4.2 De competenţe Nu  e cazul 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului Spaţiu adecvat 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Spaţiu adecvat 

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1.  Cunoaşterea principalelor ramuri  şi concepte ale hermeneuticii (istorice şi actuale), în vederea 
identificării sarcinilor şi identităţii hermeneuticii literare 
C2.  Dezvoltarea abilităţii de a concepe şi finaliza un demers interpretativ în conformitate cu rigorile 
postulate de diferite tipuri de hermeneutică.    
C3.  Însuşirea unor tehnici, principii, metode etc. hermeneutice în vederea desfăşurării unor activităţi 
proprii de interpretare a miturilor  
C4.  Formarea unor competenţe de evaluare din unghi hermeneutic (şi metahermeneutic) a unor 
interpretări anterioare ale miturilor (naţionale şi /sau universale)    
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CT1.  Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a unor sarcini profesionale cu grad 
ridicat de complexitate, în condiţii de autonomie decizională, cu respectarea riguroasă a deontologiei 
profesionale   
CT2.  Autoevaluarea nevoii de formare şi evoluţie în cariera profesională, de dezvoltare a 
competentelor dobândite şi de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice 

CT3.  Abilitatea de a-şi evalua rezultatele proprii, dar şi pe ale altora, respectînd normele de conduită 
ale dialogului intelectual şi/ sau ale comunicării sociale 
 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.
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Asimilarea de cunoştinţe privind ramurile şi conceptele hermeneuticii (istorice şi actuale). Dezvoltarea 
capacităţii de a concepe şi finaliza un demers interpretativ în conformitate cu rigorile postulate de  
hermeneutică. Însuşirea unor tehnici, principii, metode etc. hermeneutice în vederea desfăşurării unor 
activităţi proprii de interpretare a unui mit. Formarea capacităţii de evaluare din unghi hermeneutic (şi 
metahermeneutic) a interpretărilor făcute de alţii unor mituri (naţionale sau universale) cunoscute. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
Explice conceptele de bază ale hermeneuticii 
Descrie stratificările istorice ale conceptelor de bază ale disciplinei 
Utilizeze termenii de specialitate şi mecanismele hermeneutice adecvate diferitelor tipuri de 
interpretare 
Analizeze mituri (naţionale, universale) complexe sub aspectul înţelegerii şi interpretării, dar şi 
interpretările făcute acestor mituri de-a lungul timpului 
 
 

8. Conţinut 



 
 

 
 

8.1 Curs Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 

Hermeneutica – ştiinţă şi/sau artă a 
interpretării. Tipuri de hermeneutică:  
religioasă,  juridică,   literară  
 

Prelegerea, problematizarea, 
conversaţia euristică 

2 ore; vezi Bibliografie, 
Referinţe principale 

2. 

Înţelegerea şi interpretarea, categorii 
fundamentale ale hermeneuticii. Scurt 
istoric al hermeneuticii moderne: F. D. E. 
Schleiermacher, W. Dilthey, M. 
Heidegger, H.-G. Gadamer, Paul Ricœur   
 

Prelegerea, problematizarea, 
conversaţia euristică 

2 ore;  vezi  Bibliografie, 
Referinţe principale 

3. 

Hermeneutica literară: identitate, 
obiective de fond şi sarcini specifice.  
Situaţia hermeneuticii literare în spaţiul 
culturii române   
 
 

Prelegerea, problematizarea, 
conversaţia euristică 

2 ore ; vezi  Bibliografie, 
Referinţe principale 

4. 
Recursul la hermeneutică în 
interpretarea miturilor 
 

Prelegerea, problematizarea, 
conversaţia euristică 

2 ore; vezi  Bibliografie, 
Referinţe principale 

5. 
Aspecte ale mitului: mit, mitologie, 
mitogeneză  
 

Prelegerea, problematizarea, 
conversaţia euristică 

2 ore; vezi  Bibliografie, 
Referinţe principale 

6. 
Ştiinţe ale mitului: de la etnologie la 
antropologia culturală. Contribuţia istoriei 
şi filosofiei religiilor la înţelegerea mitului 

Prelegerea, problematizarea, 
conversaţia euristică 

2 ore; vezi  Bibliografie,  
Referinţe principale 

7. 
  
Ştiinţe ale interpretării mitului: de la 
mitocritică la mitanaliză 

Prelegerea, problematizarea, 
conversaţia euristică 

2 ore ; vezi  Bibliografie,  
Referinţe principale 

Bibliografie  
 
Referinţe principale: 

Cifor, Lucia, Principii de hermeneutică literară, Iaşi, Editura Universităţii „Al.I.Cuza”, 2006 
Durand, Gilbert, Figuri mitice şi chipuri ale operei, Bucureşti, Editura Nemira, 1998 
Durand, Gilbert, Introducere în mitodologie. Mituri şi societăţi, în româneşte de Corin Braga, Editura Dacia, 
Cluj-Napoca, 2004 
Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului (orice ediţie) 
Gadamer, Hans-Georg, Adevăr şi metodă, traducere de Gabriel Cercel şi Larisa Dumitru, Gabriel Kohn, 
Cătălin Peteana, Bucureşti, Editura Teora, 2001 
Ricœur, Paul, Conflictul interpretărilor, traducere şi postfaţă de Horia Lazăr, Cluj-Napoca, Editura Echinox, 
1999 / Le Conflit des interprétations, Paris, Ed. du Seuil, 1969 
Ricœur, Paul, Eseuri de hermeneutică, traducere de Vasile Tonoiu, Bucureşti, Humanitas, 1995 / Du texte à 
l’action. Essais d’herméneutique, II, Paris, Ed. du Seuil, 1986 
 
 



 
 

 
 

Referinţe suplimentare: 
  
Brunel, Pierre, Mythocritique. Théorie et parcours, ediţia a II-a, UGA Éditions (ELLUG) Université Grenoble, 
2017 
Cifor, Lucia, Trasee hermeneutice, Editura Tehnopress, Iaşi, 2009 
Cornea, Paul, Interpretare şi raţionalitate, Iaşi, Polirom, 2006 
Durand, Gilbert: Structurile antropologice ale imaginarului. Introducere în arhetipologia generală, traducere de 
Marcel Aderca, postfaţă de Cornel Mihai Ionescu, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2000 
Eco, Umberto, Interpretare şi suprainterpretare, Constanţa, Editura Pontica, 2004 
Idel, Moshe, Mircea Eliade. De la magie la mit, traducere de Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Polirom, 
2014 
Segre, Monique (coord.), Mituri, rituri, simboluri în societatea contemporană, Editura Amarcord, Timişoara, 
2000 
 
 
 

8.2 Seminar   Metode de predare 
Observaţii 
(ore şi referinţe 
bibliografice) 

1. 
Seminar introductiv       
 
 

 Conversaţia euristică 
2 ore, programa 
analitică 

2. 

Înţelegerea înţelegerii. Reper teoretic: 
Mircea Eliade, Oceanografie. 
Comprehensiune (înţelegere) şi 
explicare (interpretare, analiză). 

Problematizarea, comentariul 
de text,  conversaţia euristică 

2, Mircea Eliade, 
Oceanografie; L. Cifor,  
Principii de 
hermeneutică literară;   

3.  
Relaţiile dintre comprehensiune şi 
explicare. Aplicaţii pe textul poetic Stă în 
codru fără slavă de Lucian Blaga. 

Comentariul de text, 
problematizarea, dialogul 

2,  L. Cifor,  Principii de 
hermeneutică literară, L. 
Blaga, Poezii 

4. 

Definiţii ale mitului. Descrierea mitului 
Meşterului Manole ( cunoscut şi ca mitul 
jertfei creatoare) pornind de la textul 
baladei populare Monastirea Argeşului 
  
 

Comentariul de text, 
problematizarea, dezbaterea, 
conversaţia euristică 

2 ore; Mircea Eliade; 
Aspecte ale mitului;  L. 
Cifor, Principii de 
hermeneutică literară;   
  Balada populară 
Monastirea Argeşului 
   

5. 

 Lecturi/interpretări ale mitului jertfei 
creatoare. De la interpretările filosofiei 
religiei (Mircea Eliade) la lectura în cheie   
teologică (Dumitru Stăniloae)  
 
 
  
 

Comentariul de text, 
problematizarea, dezbaterea, 
conversaţia euristică 

2 ore; Mircea Eliade; 
Aspecte ale mitului; M. 
Eliade, Comentarii la 
Legenda Meşterului 
Manole;  Dumitru 
Stăniloae, Spiritualitatea 
şi cultura românească 
în lumina credinţei 
ortodoxe 
   



 
 

 
 

 

 

6. 

Reflexele mentalitare (social-politice) ale 
mitului Meşterului Manole (/jertfei 
creatoare) în cultura românească   
 

Comentariul de text, 
problematizarea, dezbaterea, 
conversaţia euristică 

2 ore;   Ion 
Filipciuc,”Mioriţa” printre 
munţii ce se bat în 
capete 
  
 

7. 
Mitul Meşterului Manole în viziunea 
mitocriticii şi  mitanalizei 
 

Conversaţia euristică, 
dezbaterea 

2 ore;  referinţele 
bibliografice principale 
ale cursului şi 
seminarului 

Bibliografie 
  
  
Eliade, Mircea, Sacrul şi profanul, traducere de Rodica Chiva, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992 
Evssev, Ivan, Cuvînt – simbol – mit, Timişoara, Editura Facla, 1983 
Filipciuc, Ion, ”Mioriţa” printre munţii ce se bat în capete, ediţie alcătuită de Ion Filipciuc, Biblioteca “Mioriţa”, 
Cîmpulung Moldovenesc, 2003 
Pageaux, Daniel-Henri, Literatură generală şi comparată, traducere de Lidia Bodea, cuvînt introductiv de Paul 
Cornea, Iaşi, Editura Polirom, 2000 (pentru Lecturi ale mitului) 
Dumitru Stăniloae, Spiritualitatea şi cultura românească în lumina credinţei ortodoxe, în vol. Ortodoxia 
românească, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992, pp150-
154. 

 
 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

  Cunoştinţele şi competenţele dobândite sunt în concordanţă cu pregătirea pentru evoluţia profesională, 
implicând nivelurile superioare de studii (masterat, doctorat), precum şi cu profesiile pentru care pot opta în 
viitor: profesori în învățământul gimnazial, filologi, traducători de literatură, referenţi de specialitate, 
documentarişti  ş.a. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.4 Curs 

Să demonstreze dobândirea 
de cunoştinţe din domeniul 
hermeneuticii şi al ştiinţelor 
mitului; 
Să demonstreze că s-au 
familiarizat cu conceptele 
fundamentale ale disciplinei, 
cu principiile şi exigenţele 
teoretice şi practice ale 

  Redactarea a două lucrări 
pe baza unor fişe de lucru 
(incluzând cerinţe specifice 
cursurilor şi seminariilor din 
intervalul 16 martie – 25 
mai 2020 şi având ponderi 
diferite: nota de la prima 
lucrare reprezintă 30 % din 
nota finală, cea de-a doua, 

80 % 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
Data completării Titular de curs Titular de seminar 
   
15 octombrie 2019 Prof. dr. Lucia Cifor 

 
Prof. dr. Lucia Cifor 
 

Data avizării în departament Director de departament 
Lect. dr. Ilie Moisuc 

  
 

hermeneuticii; 
  
 

50%) şi transmiterea lor 
prin e-mail 

10.5 Seminar  

Să demonstreze că şi-au 
însuşit conceptele 
operaţionale de bază ale 
disciplinei şi să le aplice în 
interpretarea miturilor; să îşi 
asume roluri specifice în 
cadrul activităţilor de 
seminar, utilizând resursele 
de documentare clasică, 
precum şi noile tipuri de 
tehnologii ale informaţiei, 
respectând normele eticii 
academice 

  Activitatea de seminar de 
până pe 13 martie 2020 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Dezvoltarea abilităţii de a concepe şi finaliza un demers interpretativ în conformitate cu rigorile postulate de 
exigenţele hermeneuticii, valorificând cu discernământ bibliografia de specialitate 


