Despre discurs şi strategii discursive. Schematizări şi analize

Teza de abilitare intitulată Despre discurs şi strategii discursive. Schematizări şi analize
propune o prezentare a rezultatelor ştiinţifice, precum şi a realizărilor profesionale şi
academice obţinute după conferirea titlului de doctor în Filologie în anul 2007, alături de o
sinteză cu privire la perspectivele de dezvoltare a carierei noastre în planul ştiinţific,
profesional şi academic.
Prezentarea rezultatelor ştiinţifice are în vedere trecerea în revistă a direcţiilor tematice ale
activităţii noastre de cercetare cu scopul de a releva, pe de o parte, linia dominantă acestora,
respectiv analiza discursului din perspectiva strategiilor folosite pentru creşterea eficacităţii
agumentative şi a impactului persuasiv, dar şi de a demonstra, pe de altă parte, originalitatea
şi relevanţa studiilor noastre şi contribuţia la dezvoltarea cercetărilor în domeniu. Trimiterile
la studiile şi monografiile publicate, precum şi evidenţierea vizibilităţii rezultatelor
cercetărilor derulate fundamentează demersul nostru care demonstrează, de asemenea, modul
în care stagiul de cercetare doctorală a fost exploatat astfel încât să devină un punct de lansare
spre cercetări aprofundate în acelaşi domeniu sau domenii conexe. Teza de abilitare
subliniază, astfel, încă de la început, apartenenţa cercetărilor noastre doctorale şi
postdoctorale la domeniul analizei de discurs, cu accente variate puse pe analiza
interacţională, analiza retorică şi argumentativă a strategiilor de discurs, analiza subiectivităţii
locutoriale, analiza mărcilor evidenţiale.
Teza de abilitare se structurează în două secţiuni. În cea de întâi secţiune (2.1), propunem
atenţiei, într-un prim moment, o prezentare a cercetării noastre doctorale care a vizat enunţul
interogativ în romană şi franceză. Analiza se plasează în cadrul teoretic al pragmaticii
interacţionale şi investighează modul de structurare a acestui tip de enunţare în fiecare din
cele două limbi, în corelaţie cu funcţia pragmatică pe care acesta o îndeplineşte în
interacţiune. Cercetarea a permis o abordare contrastivă care a evidenţiat similarităţi şi
diferenţe în combinarea mărcilor în enunţul interogativ în limbile română şi franceză când
enunţul serveşte la exprimarea directă sau indirectă a actelor de limbaj.
Ulterior stagiului doctoral, am desfăşurat activitate de cercetare atât în cadrul unor proiecte
de cercetare, în calitate de cercetător post-doc sau de cercetător al UDJG, prezentate în
capitolul 2.1.3 (participare în cinci proiecte de cercetare şi două proiecte de dezvoltare), dar şi
independent, direcţiile tematice ale studiilor fiind: studiul comunicării şi al discursului

(2.1.2.1), studiul mărcilor evidenţiale (2.1.2.2), studii retorice (2.1.2.3), studii cu privire la
actele de limbaj şi analiza interacţională (2.1.2.4), studii de didactica limbii franceze ca limbă
străină (2.1.2.5). Activitatea de cercetare se materializează în publicarea a 4 cărţi de unic
autor la edituri naţionale acreditate, a 5 manuale universitare, a 8 capitole de cărţi publicate în
ţară, dar şi în străinătate la edituri precum Cambridge Scholars Publishers, L’Harmattan,
Nodus Publikationem, Peter Lang, Oxford Inter-Disciplinary Press, Passagen Verlag, a 3
articole în volumele conferinţelor publicate la edituri străine de prestigiu precum Édition
Klog, Sic Sat Amsterdam, Presa Universitară Bălţeană. Totodată, am publicat 35 de articole
şi studii în reviste indexate în bazele de date internaţionale sau în volumele unor conferinţe
sau congrese internaţionale şi 12 articole şi studii în reviste de specialitate necotate. Această
prezentare a rezultatelor cercetărilor noastre este detaliată de trimiteri bibliografice la studiile
publicate şi de reliefarea celor mai importante concluzii obţinute.
Prima secţiune continuă prin prezentarea altor paliere ale activităţii noastre profesionale,
precum:
- stagiile de predare efectuate in străinătate (2.1.4)
- stagiile de cercetare şi documentare ştiinţifică, însumând stagiile finanţate din proiecte de
cercetare (9) şi stagiile Erasmus (5) (2.1.5)
- vizibilitatea rezultătelor cercetării demonstrată prin citări (18 citări în lucrări publicate în
ţară şi în străinătate), prezenţa în baze de date şi biblioteci naţionale şi internaţionale
(prezenţa în 23 de baze de date internaţionale, biblioteci naţionale şi internaţionale), premii
obţinute (2.1.6)
- activitatea de editare, cu detalii cu privire la indexarea revistei Mélanges francophones în
baze de date internaţionale (2.1.7)
- activitatea de referenţiere ştiinţifică (2.1.8)
- activitatea de evaluare a proiectelor (2.1.9)
- activitatea de formare, cu precizări cu privire la direcţiile urmate în activitatea de
perfecţionare (2.1.10)
- activitatea de promovare a francofoniei, cu detalii cu privire la acţiunile întreprinse în
vederea susţinerii predării şi cercetării în limba franceză în cadrul universităţii (2.1.11)
- activitatea didactică, cu precizări cu privire la cursurile şi activităţile de seminar susţinute şi
la activitatea de îndrumare a studenţilor (2.1.12)
- activitatea administrativă, care punctează cele mai importante activităţi desfăşurate la
nivelul serviciilor universităţii, la nivelul facultăţii şi al departamentului (2.1.13)

Partea a doua a tezei de abilitare prezintă planul de dezvoltare a carierei universitare şi
reliefează direcţiile de cercetare pe care le vom dezvolta, precum şi acţiunile pe care avem în
vedere să le realizăm în plan academic.
Ultimul capitol al tezei prezintă sursele bibliografice la care s-a făcut trimitere în primele
două secţiuni ale tezei.
septembrie, 2015

