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

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 
din care: 3.2      
curs 

2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5.    curs 28 3.6. seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi altele 42 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 42 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 2 

 

3.7 Total ore studiu individual 90 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Număr de credite 6 

 

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 ROMȂNISTICĂ, JURNALISM-

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII ŞI LITERATURĂ 

COMPARATĂ  
  

 

1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură 

1.5 Ciclul de studii M-master 1 M 

1.6 Programul de studii / Calificarea 

Master in Litere,  Specializarea: Lingvistică generală si 
românească 
Calificări1: Profesor în învăţământul gimnazial (233002);  

Filolog (264301); Traducător (studii superioare) – 264306.  
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei SEMIOTICĂ ŞI COMUNICARE................................................DS 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. dr. Mihaela Secrieru 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. dr. Mihaela Secrieru 

2.4 An de studiu I 2.5 Semestrul II 2.6 Tip de evaluare Ex. 2.7 Regimul discipinei DO 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Nu este cazul 

4.2 De competenţe Competente de înţelegere, discriminare, analiză şi sinteză 



 

 

5. Condiţii (dacă este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului 
Accesul la bibliografie 

Strategia fundamentală este „centrarea pe student”, 
asigurată prin următoarele abordări concrete:  
Studentul va avea totală libertate privind conţinuturile din 
curriculum-ul universitar, organizat în teme de curs şi. teme 
de seminar, urmând a fi discutate numai acele teme care 
corespund intereselor sale cognitive, în acord cu resursele 
de timp aferente cursurilor şi seminarelor. 

 Studentul se va implica total în atingerea obiectivelor 
cursului 

Parcurgerea cursului se bazează pe studiu individual 
anterior al studentului, pe baza suport-ului de curs şi a 
bibliografiei suplimentare privind tematica şi pe discuţii 
productive cu aceştia la curs şi seminar pe aspectele pe care 
ei le consideră noi, importante, contradictorii, ambigue etc.  

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 
Accesul la internet 

Studentul va fi deprins cu reflexia cognitivă, bazată pe 
următoarele dimensiuni: 
- Despre evidenţă sau despre valoarea punerii întrebărilor 

(cum ştim ceea ce ştim?) 
- Despre perspectivă (al cui punct de vedere îl reprezintă?) 
- Despre conexiune (cum este legat un lucru de altul, în ce 

fel se influenţează între ele?) 
- Despre supoziţie (cum ar fi putut fi lucrurile?) 
- Despre relevanţă (de ce este important acest lucru?) 

(Meier după Alfie Kohn)  

6. Competenţe specifice acumulate 
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C1.  Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) 

- cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea principalelor concepte de semiotică şi comunicare. 
C2.  Explicare şi interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

 capacitatea de a analiza şi de a interpreta texte din punct de vedere semiotic. 
 capacitatea de a analiza şi de a compara diverse modalităţi de analiză semiotica. 

C3.  Instrumental – aplicative  
 capacitatea de a lucra cu texte din diferite registre. 

C4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinţific / cultivarea 
unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale 
şi civice / valorificarea optima si creativa a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în 
dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea in relaţii de parteneriat cu alte 
persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesionala) 

 dorinţa de a se implica în dezvoltarea ştiinţei 
 analiza critică a surselor bibliografice 
 sondarea propriei percepţii cu privire la evoluţia procesului ştiinţific 
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CT1.  Cunoaştere şi înţelegere   
 Capacitatea de a dezvolta teoriile de semiotică şi de comunicare şi de a le pune în corelaţie cu 

teoriile lingvistice 
CT2.  Explicare şi interpretare 

 Capacitatea de a explica şi de a corobora noţiuni de semiotică şi comunicare. 
CT3.  Instrumental – aplicative  

 Capacitatea de a utiliza o serie de metode şi tehnici de abordare a textelor din punct de 
vedere semiotic în profesia didactică sau în cercetare 

CT4.  Atitudinale  



 

 

 

 probitatea ştiinţifică în utilizarea surselor bibliografice. 

7. Obiectivele disciplinei (din grila competenţelor specifice acumulate) 
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Prin acest curs îmi propun să furnizez studentului cunoştinţe de înţelegere a bazelor cercetării 
semiotice a limbii şi să declanşez interesul pentru aspectele discutate din diferitele perspective 
semiotice. În timpul frecventării cursului, orice student poate să îşi dezvolte abilităţile de conducere 
a unui discurs pe o temă, prin redactarea unei lucrări individuale şi să performeze aceste abilităţi 
prin oportunitatea de a prezenta oral şi sintetic o problemă, de a o argumenta şi de a conduce o 
discuţie pe tema dată. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 
 Explice în ce consta specificul disciplinei studiate 
 Descrie principalele metode de cercetare implicate in studiul obiectului disciplinei 
 Utilizeze principalele teorii si terminologia specifica 
 Analizeze un corpus sau un esantion utilizind teorii, metode si concepte specifice 
 Propuna interpretari inferate cunostintelor acumulate 
 Construiască modele de analiza utilizind modelele anterioare  
 Aibă o perspectivă mai adâncă despre originile culturale, etico-religioase ale problematicii 

feminismului şi a decodării lui semiotice 

8. Conţinut 

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

1. 

Semiotica. Definitie.  Bazele ştiinţei. 
Limitele şi scopurile teoriei semiotice. 
Variaţia semiotică. Teoria semnului. 
Semn şi simbol 

Expunere. Power 
Point, Discutii 

2h, Ref. bibliografice princip. 2, 3, 
4 si 5 

2. 
Teoria codurilor. Pluralitate de canale 
pluralitatea de coduri.  Problemele unei 
semiotici a iconilor vizuali 

Expunere. Hand-out. 
Power Point. discutii 

2h, Ref.  bibliografice princip. 2, 3, 
4 si 5 

3. 

Semiotica premoderna. Origini. 
Reprezentanti. Lingvistica indiana. 
Filosofia europeana. *Platon, Aristotel, 
Stoicii, Sf. Augustin, J. Poinsot, J. Locke 

Expunere. Hand-out. 
Power Point. discutii 

2h, Ref.  bibliografice  princip. 2, 4 

4. 

Ferdinand de Saussure şi modelul diadic al 

semnului lingvistic. Ch. Sanders Pierce şi 

modelul triadic al semnului lingvistic. 

Triunghiul semiotic. Modelul tetraedic al 
semnului. Careul semiotic. Alte modele 

Expunere. Hand-out. 
Power Point. discutii 

2h, Ref. bibliografice  princip. 2, 4 
si 5 

5. 

Semiotici particulare Etica - Charles 
Morris. Zoosemiotioca - Thomas A. 
Sebeok.  
Semiotica generala. Umberto Eco. 

Expunere. Hand-out. 
Power Point. discutii 

2h, Ref.  bibliografice  princip. 4. 

6. 

Comunicarea. Conceptul de 
comunicare. Teoria producţiei de 
semne. Procesul de comunicare ca 
obiect de cercetare al lingvisticii 

Expunere. Hand-out. 
Power Point. discutii 

2h, Ref.  bibliografice princip. 3, 4, 
5, 6 



7. 
Comunicare şi/sau semnificare. Teorii 
ale referinţei. Teoria referentului - sens 
şi semnificaţie 

Expunere. Hand-out. 
Power Point. discutii 

2h, Ref.  bibliografice princip. 3, 
4,5 si 6 

8. 
Teorii ale comunicării. Forme de 
comunicare. 

Expunere. Hand-out. 
Power Point. discutii 

2h, Ref.  bibliografice princip. , 3, 
4, 5 si 6 

9. 
Competenţa lingvistică vs. competenţa 
comunicativă 

Expunere. Hand-out. 
Power Point. discutii 

2h, Ref.  bibliografice princip. 3, 
4,5  si 6 

10. 
Procesul comunicării. Structura 
procesului de comunicare. 

Expunere. Hand-out. 
Power Point. discutii 

2h, Ref. bibliografice  princip. 4,5 
si 6 

11. 
Comunicarea orală. Comunicarea 
dialogată. Comunicarea scrisă 

Expunere. Hand-out. 
Power Point. discutii 

2h, Ref.  bibliografice  princip. 4,5 
si 6 

12. Regulă şi gramaticalitate 
Expunere. Hand-out. 
Power Point. discutii 

2h, Ref.  bibliografice princip. 2, 
5,6 

13. Convergenţe în ştiinţa comunicării 
Expunere. Power 
Point. Discutii 

2h, Ref.  bibliografice princip. 2, 
5,6 

14. Discuţii finale  2h 

Bibliografie  
Referinţe principale: 

1. Paul Cobley, Litza Jansz, Cîte ceva despre semiotică, Editura Curtea veche Publishing, 2004.  
2. Umberto Eco, Tratat de semiotică generală, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1982 
3. Jean-Marie Klinkenberg, Iniţiere în semiotica generală, Institutul European, 2004, cap. I, IV, VII. 
4. Emilia Parpală, Semiotica generală. Pragmatica, Craiova, Editura Universitaria, 2007. 
5. Mihaela Secrieru, Semiotică şi comunicare, Suport de curs pentru studenţii/masteranzii Facultăţii de 

Litere, Reader, Ed. UAIC, Iaşi 2017.  
6. Lucia Wald, Sisteme de comunicare umana, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1973. 

Referinţe suplimentare: 
1. Winfried Noth, Handbuch der Semiotik, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1985. 

2. Josette Rey-Debove, La linguistique de signe, Une approche semiotique du Langage, Armand Colin, 
Paris, 1998, p.10-20 

3. Alexandru Boboc, Limbaj şi ontologie, Editura Pedagogică R.A., Bucureşti, cap. IV 
4. Şerban Andronescu, CADMOS Scurtă istorie a scrisului, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1966. 

8.2 Seminar / Laborator 
Metode de 
predare 

Observaţii 
(ore şi referinţe bibliografice) 

1. 

Seminar introductiv. 
Semiotica feminismului. 
Cadre semiotice ale 
feminismului 

Prezentare. 
Dezbatere 

2h  Mihaela Secrieru: Bou-Franch, Patricia 
(ed.) Exploring Language Aggression against 
Women. Amsterdam, John Benjamins. 2017, 
159 p. Dacoromania, 2019 [recenzie] şi  

Book note in Language in Society 47 (2018) 
doi:10.1017/S0047404518000209  
 www.mihaela.miroiu.ro 

2. 

Ce semnificaţii au feminismul 
şi teoriile feminismului  
1. Experienţele femeilor ca 
fundament pentru teoriile 
feministe 

Dezbatere: 
Originile 
religioase ale 
patriarhatului şi 
influenţa lor 
morală şi politică 
Keynote speaker: 
1 student 

2h   www.mihaela.miroiu.ro 
 
 

3. 
Sacrul şi femeile 
 

P.I Dezbatere 
PI. Keynote 
speaker1 student 
 

2h  www.mihaela.miroiu.ro 
Biblia: Facerea, Decalogul, Evangheliile: Cum 

sunt tratate femeile în Evanghelii (lectură 

obligatorie pentru toată lumea: cel puțin una 



P II. Proiectie 
film, Agora 
Keynote speaker: 
1 student 

dintre Evanghelii). 
M. Miroiu, Convenio. Despre natură, femei şi 
morală, Polirom, Iaşi, 2002, Cap. Schisme 
originare (lectură obligatorie pentru toată 
lumea). Dragomir O, M. Miroiu 2002 (editoare), 
Lexicon feminist, Polirom, Iaşi (studiile dedicate 

teologiei feministe) Lectură facultativă: Anca 
Manolache: Imaginea feminină în Biserica lui 
Hristos, Ed. Mitropolia Banatului, 1994 (Foarte 

recomandată) 
http://www.filme-bune.net/agora-2009-film-
online-subtitrat-in-romana/  

4. 

Etici feministe. Drepturi, 
dreptate, grijă, virtuţi. 
I. Fundamentele eticii 
moderne. 
II. Etici feministe. Teorii 
politice feministe 

PI. Prezentare 
Lucrul pe text.  
Keynote speaker: 
1 student   
PII Workshop.  
Dezbatere 
Keynote speaker: 
1 student  

2h   www.mihaela.miroiu.ro 
Miroiu, Mihaela Convenio. Despre natură, femei şi 
morală, Polirom, Iaşi, 2002, cap. Etici feministe şi 

Etici ginomorfice. 
Frunză, Mihaela, 2009, Tematizări în eticile 
aplicate. Perspective feministe, Limes, Cluj,  

Cap. Etici feministe. Clasificare, Etica grijii 
(facultativ) 

5. 
Feminismul occidental şi 
evoluţia sa istorică 

Lucrul pe text. 
Dezbatere.  
Keynote 
speakers 1-2 
studenti 

2h   www.mihaela.miroiu.ro 

Miroiu M, Drumul către autonomie, Polirom, Iaşi, 
2004, cap. 1 
Vlad, Ioana, 2012, Feminismul, în Miroiu, M. 
(Ed.), Ideologii politice actuale. Semnificații, evoluții 

și impact, Polirom, Iași. 
Gatens, Moira, 2001: Feminism şi filosofie. 
Perspective asupra diferenţei şi egalităţii, (Trad. 

Olivia Toderean), Iaşi: Polirom. 

6. 
Interpretări semiotice  
Invitata, drd. Madalina 
Asaftei 

Proiectie film 
Dezbatere toata 
grupa 

2h  www.mihaela.miroiu.ro 
  Film. Ingeri de otel  youtube 

7. 

Feminismul românesc clasic. 
Tema I: Patriarhatul în istoria 

gândirii politice românești 
Tema II. Feminismul 
românesc clasic 

Workshop  
Tema I.  Keynote 
speaker: 
1 student 
 
Tema II.  
Keynote speaker: 
1 student 

2h  www.mihaela.miroiu.ro 

Tema I: Bucur, M, şi M. Miroiu (Ed.), 2002: 
Patriarhat şi emancipare în istoria gândirii politice 
româneşti, Polirom, Iaşi, cap. I, III, IV. 
Tema II: Texte originale 
1. Stratilescu, Eleonora, Situaţia femeii în societate 
şi în stat, în Mihăilescu, Ştefania, 
2002, Din istoria feminismului românesc. Antologie 
de texte (1838-1929), Editura 

Polirom, Iaşi. 
2. Meissner, Elena C., Dreptatea cauzei feministe, 
în Mihăilescu, Ştefania, 2002, Din 
istoria feminismului românesc. Antologie de texte 
(1838-1929), Editura Polirom, Iaşi. 
3. Nădejde, Sofia, Cestiunea femeilor, în 
Mihăilescu, Ştefania, 2002, Din istoria 
feminismului românesc. Antologie de texte (1838-
1929), Editura Polirom, Iaşi. 
Miroiu M, Drumul către autonomie, cap.II, 

Selecţie prealabilă 

8. 
Feminismul liberal: clasic şi 
contemporan 

Dezbatere 
Keynote speaker: 
1 student 

2h  www.mihaela.miroiu.ro 
Miroiu M, Drumul către autonomie, cap. III 
Lectura analitic-critică a capitolului este 



 

 

obligatorie pentru discuție 

9. 
Feminismul socialist şi 
marxist  

Dezbatere 
Keynote speaker: 
1 student 

2h  www.mihaela.miroiu.ro 
Mihaela Miroiu, Drumul către autonomie, cap. IV, 

Lectura analitic-critică a capitolului este 

obligatorie pentru discuție 

10. 
Feminism radical, 
ecofeminismul, feminismul 
valurilor III-IV 

Keynote speaker: 
1 student 

2h  www.mihaela.miroiu.ro 
Miroiu, M, Convenio, Cap. V (Ecofeminismul). 
Miroiu M, Drumul către autonomie, cap. V 
Lectura analitic-critică a capitolelor este 

obligatorie pentru discuție 

11. 

Comunismul și politicile de 

gen  Postcomunismul și 
politicile de gen 

Prezentări. 
Dezbateri 
Keynote speaker: 
1 student 

2h  www.mihaela.miroiu.ro 
Pasti, Vladimir, 2003, Ultima inegalitate. Polirom, 

Iași, 2003 
Miroiu, M, 2004, cap. Patriarhatele tranziţiei 
postcomuniste, Drumul către autonomie. Teorii 
politice feministe, Editura Polirom, Iaşi; Miroiu, 

Mihaela, 2004, cap. Bărbaţii statului, femeile 
pieţei. Efectele conservatorismului de stânga 
asupra politicilor de gen în tranziţia românească, 
în Drumul către autonomie. Polirom, Iaşi. 

12. 

Postfeminismul şi feminismul 
actual.   
Invitati Cora Sauer, Liviu 
Antonesei 
 

Keynote speaker: 
1 student 

2h  www.mihaela.miroiu.ro 

Film documentar: Născuți la comandă, urmat de 

discuții 
Kligman, Gail, 2000, Politica duplicităţii. 
Controlul reproducerii în România lui Ceauşescu, 

Editura Humanitas, Bucureşti. 
Pasti, Vladimir, 2000, Ultima inegalitate. Relaţiile 
de gen în România, Editura Polirom; 

13. 

Comunismul ca experiență 
trăită: M. Miroiu, Cu mintea 
mea de femeie,  Cartea 

Românească, București, 2017. 

1 

Prezentare. 
Discuţii  
Keynote speaker: 
1 student 

2h  www.mihaela.miroiu.ro 

Miroiu, M, M. Miclea, R’Estul și Vestul (Partea I: 

Barză, brazdă, internet): 
• Miroiu, M. Dragomir, O. (Coord.), Nașterea. 

Istorii trăite, Polirom, Iași (texte: 

M. Miroiu, L. Grunberg, O. Dragomir). 

14. 

Workshop: Evoluții ale 
politicilor de gen, ale 

feminismului și mișcării de 

femei în perioada  pre și post-
aderare la Uniunea Europeană 

PPoint  
Keynote speaker: 
1 student 

2h  www.mihaela.miroiu.ro 

Molocea, Andreea, 2015, (Re)construcția 

feminismului românesc în cadrul mișcării de femei, 

în Miroiu, M. (Ed.), Mișcări feministe și ecologiste 

în România, Polirom, Iași 

Vlad, Ioana, 2015, Dezvoltări în mișcarea 
românească de femei după 2000, în Miroiu, M. 
(Ed.), Mișcări feministe și ecologiste în România, 

Polirom, Iași 
Miroiu, Mihaela: Metamorfozele feminismului 
românesc (idem) 

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 
10.05.2020 Prof. univ. dr. dr. Mihaela Secrieru Prof. univ. dr. dr. Mihaela Secrieru 
 

 
 

 

Data avizării in departament Director de departament 

  

 

10. Evaluare online 

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

10.4 curs  
 
10.5 seminar 

Documentarea. Structura. 
Coerenta.  
 
Modul de concepere si 
prezentare a temelor 

Referatele individuale & 
proiectele de grup vor 
fitransmise prin e-mail 
sipostate pe grupul 
special creat pe yahoo & 
facebook si discutate in 
sesiuni video zoom. 

Examen final oral  ZOOM 

50% 
 
 
50% 

10.6 Standard minim de performanţă:  Sunt necesare cumulativ un procent de 50% din nota  


