
 
 

 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

 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 45 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 6 

Examinări 6 

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

 

3.7 Total ore studiu individual 85 

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 
Românistică, Jurnalism, Ştiinţele Comunicării şi Literatură 
Comparată     

1.4 Domeniul de studii 
 Filologie   
 

1.5 Ciclul de studii Masterat  

1.6 Programul de studii / Calificarea 
Literatură universală şi comparată/    profesor în învăţămîntul 
liceal şi postliceal, filolog, referent literar 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Hermeneutică literară 

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 I 2.5 Semestru II 2.6 Tip de evaluare examen 
2.7 Regimul 
discipinei 

DO 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 
Teoria literaturii, lingvistică generală, stilistică, poetică, ştiinţele 
imaginarului 

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 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

p
ro

fe
si

o
n

al
e 

C1.  Cunoaşterea principalelor concepte şi ramuri 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  
C4.  Formarea unor competenţe de evaluare din unghi hermeneutic (şi metahermeneutic) a unor 
interpretări anterioare la textele (operele) studiate    

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
an

sv
er

sa
le

 

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.
1.

 O
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Asimilarea de cunoştinţe privind conceptele şi ramurile hermeneuticii (istorice şi actuale). Dezvoltarea 
capacităţii de a concepe şi finaliza un demers interpretativ în conformitate cu rigorile postulate de 
diferite tipuri de hermeneutică. Însuşirea unor tehnici, principii, metode etc. hermeneutice în vederea 
desfăşurării unor activităţi proprii de interpretare. Formarea capacităţii de evaluare din unghi 
hermeneutic (şi metahermeneutic) a interpretărilor făcute unor texte (opere) literare studiate. 

7.
2.
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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 texte literare (clasice, istoricizate) dificile sub aspectul înţelegerii şi interpretării, dar şi 
interpretările făcute acestor texte 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. Varietăţi ale hermeneuticii 

Prelegerea, problematizarea, 
conversaţia euristică 

2 ore; vezi Bibliografie, 
Referinţe principale 



 
 

 
 

istorice: hermeneutica religioasă 
(creştină, iudaică, islamică etc.), 
hermeneutica juridică, hermeneutica 
literară  
 

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. 

Lectură şi/sau (re)lectură. Condiţionările 
lecturii şi ale interpretării. Limitele şi 
criteriile de validare interpretării.   
 

Prelegerea, problematizarea, 
conversaţia euristică 

2 ore ; vezi  Bibliografie, 
Referinţe principale 

4. 

Hermeneutica literară: identitate, 
obiective de fond şi sarcini specifice. De 
la adevărul textului (al lumii reflectate, al 
intenţiei auctoriale etc.) la problematica 
sensului. Sensul  preconizat în demersul 
hermeneutic variind în funcţie de 
viziunea teoretică (filozofică şi 
hermeneutică) asupra limbii ca principal 
mijloc de semnificare. Tipuri de sens: 
sensul imanent textului (specific 
semanticii imanentiste de tip 
structuralist), sensul ca rezultat al 
construcţiei (estetica receptării) sau al 
reconstrucţiei (teoriile relecturii şi ale 
rescrierii)  ori  ca produs al deconstrucţiei 
(hermeneuticile anti-metafizice)   

Prelegerea, problematizarea, 
conversaţia euristică 

2 ore; vezi  Bibliografie, 
Referinţe principale 

5. 

Relaţiile hermeneuticii literare cu alte 
ştiinţe ale literaturii (critica literară, istoria 
literaturii, teoria literaturii) şi/ sau ale 
discursului: stilistica, poetica    
 

Prelegerea, problematizarea, 
conversaţia euristică 

2 ore; vezi  Bibliografie, 
Referinţe principale 

6. 
  
 Contribuţia lui Paul Ricœur la 
dezvoltarea hermeneuticii literare 

Prelegerea, problematizarea, 
conversaţia euristică 

2 ore; vezi  Bibliografie,  
Referinţe principale 

7. 

  
Situaţia hermeneuticii literare în contextul 
culturii române     
 

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 
Călinescu, Matei, A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii, traducere de Virgil Stanciu, Iaşi, Editura Polirom, 
2003 
Cornea, Paul, Introducere în teoria lecturii, ediţia a doua, Iaşi, Polirom, 1998 
Cornea, Paul, Interpretare şi raţionalitate, Iaşi, Polirom, 2006 
Eco, Umberto, Limitele interpretării, traducere de Ştefania Mincu şi Daniela Bucşă, Constanţa, Editura Pontica, 
1996 
Gadamer, Hans-Georg, Adevăr şi metodă, traducere de Gabriel Cercel şi Larisa Dumitru, Gabriel Kohn, 
Cătălin Peteana, Bucureşti, Editura Teora, 2001 
Iser, Wolfgang, Actul lecturii. O teorie a efectului estetic, traducere de Romaniţa Constantinescu, Piteşti, 
Paralela 45, 2006 
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: 

Barthes, Roland, Romanul scriiturii, antologie şi traducere de Adriana Babeţi şi Delia Şepeţean-Vasiliu, 
Bucureşti, Editura Univers, 1987 
Bloom, Harold, Canonul occidental. Cărţile şi Şcoala Epocilor, traducere de Delia Ungureanu, prefaţă de 
Mircea Martin, Grupul Editorial Art, Bucureşti, 2007 
Călinescu, Matei, Cinci feţe ale modernităţii. Modernism, avangardă, decadenţă, kitsch, postmodernism, 
traducere de Tatiana Pătrulescu şi Radu Ţurcanu, Bucureşti, Univers, 1995. 
Cifor, Lucia, Trasee hermeneutice, Editura Tehnopress, Iaşi, 2009 
Corniş-Pop, Marcel, Tentaţia hermeneutică şi rescrierea critică. Interpretarea narativă  în zodia 
poststructuralismului, traducere de Corina Tiron, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000 
Derrida, Jacques, Scriitura şi diferenţa, traducere de Bogdan Ghiu şi Dumitru Ţepeneag,Bucureşti, Univers, 
1998 
Eco, Umberto, Interpretare şi suprainterpretare, Constanţa, Editura Pontica, 2004 
Gadamer, Hans-Georg, Actualitatea frumosului, traducere de Val. Panaitescu, Iaşi, Polirom, 2000 
Jauss, Hans-Robert, Pour une esthétique de la réception, Paris, 1978 
Jauss, Hans Robert, Experienţă estetică şi hermeneutică literară, traducere şi prefaţă de Andrei Corbea, 
Bucureşti, Univers, 1983 
Pavel, Toma, Mirajul lingvistic. Eseu asupra modernizării intelectuale, traducere de Mioara Tapalagă, 
Bucureşti, Univers,1993 
Pavel, Toma, Lumi ficţionale, traducere de Maria Mociorniţa, prefaţă de Paul Cornea, Bucureşti, Ed. Minerva 
(BPT), 1992 
Raţiu, Dan-Eugen, Disputa modernism - postmodernism. O introducere în teoriile contemporane asupra artei, 
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001 
Ricoeur, Paul, Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle, Paris, Éditions Esprit,1995 
Ricoeur, Paul, Metafora vie, traducere şi cuvînt înainte de Irina Mavrodin, Bucureşti, Editura Univers, 1984 
Sontag, Susan, Împotriva interpretării, traducere de Mircea Ivănescu, Bucureşti, Univers, 2000. 
 



 
 

 
 

 

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

1. 
Seminar introductiv       
 
 

Prelegerea, conversaţia 
2 ore, programa 
analitică 

2. 

Date pentru o educaţie a interpretării: 
filologie, critică genetică, stilistică, 
poetică, hermeneutică (primul seminar) 
Repere teoretice 
 

Comentariul de text, 
problematizarea, dezbaterea, 
conversaţia euristică 

2 ore;  Mihai Eminescu, 
Opere, vol. II;  Rodica 
Marian, Felicia Şerban, 
Dicţionarul Luceafărului 
eminescian (Şi textul 
integral al poemului); 
Rodica Marian. Cf. 
„Lumile" Luceafărului (O 
reinterpretare a 
poemului eminescian);  
Lucia Cifor, Eminescu în 
perspective 
hermeneutice noi (în 
vol. Trasee  
hermeneutice) 

3.  

(Al doilea seminar) Aplicaţii pe texte/ 
Studiu de caz: Luceafărul – textul 
integral (inclusiv variantele) din 
perspective hermeneutice conjugate)  
 

Comentariul de text, 
problematizarea, dezbaterea, 
conversaţia  euristică 

2 ore; vezi sursele 
bibliografice de mai sus! 
Mihai Eminescu, 
Luceafărul 

4. 

Tipuri de sens, tehnici de lectură şi 
practici hermeneutice: elemente de 
poetica naraţiunii  şi intertextualitate [M. 
Bahtin], aspecte ale deconstrucţiei (de 
exemplu, deconstrucţia  demoniei 
romantice ori a faustianismului) (primul 
seminar). Repere teoretice   
 

Comentariul de text, 
problematizarea, dezbaterea, 
conversaţia euristică 

2 ore;  Mihail Bahtin, 
Problemele poeticii lui 
Dostoievski; 
Matei Călinescu, A citi, 
a reciti. Către o poetică 
a (re)lecturii;  
Pasul Cornea, 
Introducere în teoria 
lecturii ; 
Wolfgang Iser, Actul 
lecturii. O teorie a 
efectului estetic;  
Lucia Cifor,”Iubirea 



 
 

 
 

 

aproapelui” din 
perspectiva “voinţei de 
putere” la Friedrich 
Nietzsche şi Fiodor 
Mihailovici Dostoievski 
(în vol. Trasee  
hermeneutice) 

5. 

Tipuri de sens, tehnici de lectură şi 
practici hermeneutice: elemente de 
poetica naraţiunii  şi intertextualitate [M. 
Bahtin] şi aspecte ale deconstrucţiei (de 
exemplu, deconstrucţia  demoniei 
romantice ori a faustianismului) (Al 
doilea seminar). Aplicaţii pe romanul 
Demonii (sau pe scrierea Însemnări din 
subterană) de Feodor Mihailovici 
Dostoievski.   
 

Comentariul de text, 
problematizarea, dezbaterea, 
conversaţia euristică 

2 ore;  vezi sursele 
bibliografice de mai sus; 
F. M. Dostoievski, 
Demonii;  
Idem, Însemnări din 
subterană 

6. 

Limitele interpretării şi modalităţi de 
gestionare a interpretărilor 
conflictuale. Criterii de validare a 
interpretării.      
 

Comentariul de text, 
problematizarea, dezbaterea, 
conversaţia euristică 

2 ore;  
Umberto Eco, Limitele 
interpretării;  
Paul Cornea, 
Interpretare şi 
raţionalitate;  
 

7. 
Seminar final (evaluarea activităţii de 
seminar)   
 

Conversaţia, dezbaterea 
2 ore;  referinţele 
bibliografice generale 

Bibliografie (v. Bibliografia de la curs- Referinţe principale, la care se adaugă sursele de mai jos) 
  

Bahtin, Mihail, Problemele poeticii lui Dostoievski, Editura Univers, Bucureşti, 1970 
Dostoievski, Fiodor Mihailovici, Demonii, traducere de Nicolae Gane, Editura Polirom, Iaşi, 2002 
Dostoievski, Fiodor Mihailovici, Însemnări din subterană (orice ediţie) 
Eco, Umberto, Lector in fabula, Bucureşti, Univers, 1991 
Eminescu, Mihai, Opere, II, ediţia Perpessicius, Editura Fundaţiei Regale, Bucureşti, 1940 
Rodica Marian, Felicia Şerban, Dicţionarul Luceafărului eminescian (Şi textul integral al poemului), Cluj-
Napoca, Editura Clusium, 2000;  
Rodica Marian, „Lumile" Luceafărului (O reinterpretare a poemului eminescian), Cluj-Napoca, Editura Remus, 
1999; 
 
 

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



 
 

 
 

 

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

 
Prof. dr. Lucia Cifor 
 

Data avizării in departament Director de departament 
Lector dr. Ilie Moisuc 

  
 

  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:  profesor în învăţămîntul liceal şi postliceal, filolog, referent literar, documentarist  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  

Lucrări redactate pe baza a 
două fişe de lucru 
(cuprinzând cerinţe din 
tematica de curs şi de 
seminar din intervalul 13 
martie – 29  mai 2020), cu 
ponderi diferite în notare: 
nota de la prima lucrare va 
reprezenta 30% din nota 
finală, iar nota de la cea 
de-a doua lucrare, 50 % 

80 % 

10.5 Seminar   
Activitateadin seminariile 
efectuate faţă în faţă  

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

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


