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A. Teme de cercetare
1.
2.
3.
4.

Categoria gramaticală a determinării în limba română – între teze şi ipoteze.
Structuri morfosintactice ,,deviante” şi interpretări atipice.
Tipologia relaţiilor sintactice şi a relatemelor acestora în limba română.
Contrageri şi reduceri – fenomene sintactice la nivel intrapropoziţional vs nivel
interpropoziţional vs nivel de sine stătător.
5. Controverse sintactice.
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Gramatica de bază a limbii române, coordonator Gabriela Pană Dindelegan, Academia
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1997.
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Limba română contemporană. Fonetica. Fonologia. Morfologia (sub coordonarea acad. Ion
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II.

Expunerea unui proiect individual de cercetare doctorală (una din temele

date sau o temă propusă de candidat)
Proiectul redactat şi în variantă scrisă, până la 10 pagini, va conţine:
- setul de premise de la care pleacă cercetarea/stadiul actual (pe bază de bibliografie);
- metoda de lucru;
- pachetul de idei persoanale pe care urmează să le prezinte;
- relevanţa ştiinţifică şi didactică în domeniu;
- concluziile la care estimează acum că va ajunge;
- o bibliografie sumară deja parcursă în perimetrul tezei (30-40 de titluri).

