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Modul Literatură
Domenii:
1. Teorii moderne ale receptării/interpretării textului literar: negocierea sensurilor în relaţia
autor – operă – cititor; text şi structură, text şi cultură (intertext), text şi societate; direcţii
şi curente în critica literară modernă.
2. Hermenutici identitare: literatura şi studiile de gen; mentalităţi şi imagologie literară: gen
şi sex, corporalitatea între identitate şi alteritate; stereotipurile de gen şi destructurarea lor
– categorii mitice şi de-categorizări sociale sub presiunea istorică a contextelor
public/privat; ginotext şi androtext – implicaţii gender în producerea şi receptarea textului
literar.
3. Modernism şi postmodernism: modele mimetice şi antimimetice, coduri retorice; literatura
hipertextuală: rescrierea, pastişa, parodia; poziţii critice poststructuraliste; literatură şi
subliteratură: miturile „fericirii" în globalizare şi postumanism; repoziţionările ideologice
şi etice în literatura contemporană.
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Probe examen:
1. Probă orală de cunoştinţe, pe un subiect formulat de comisie pe baza tematicii și a
bibliografiei;
2. Prezentarea unui proiect de cercetare individual, de 3-5 pagini (redactare TNR, 12
pct, spaţiere 1,5 rânduri), incluzând bibliografia temei propuse (10-30 titluri cu
caracter teoretic-general şi specific temei); în alcătuirea proiectului se va avea în
vedere: integrarea în orizontul tematic de mai sus, cadrul teoretic, metodele alese,
corpusul cercetat şi motivarea alegerii temei din punctul de vedere al noutăţii şi al
oportunităţii acesteia în contextul cercetării actuale în domeniu.
Proiectul va fi însoţit obligatoriu de CV-ul candidatului şi, dacă este cazul, de lista şi
portofoliul de publicaţii ale acestuia.
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