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EXAMEN DE ADMITERE – SESIUNEA IULIE 2013 

SPECIALIZAREA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE / SPECIALIZAREA PUBLICITATE 
PROBA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

GRILĂ DE CORECTARE 
 
 Subiectul 8: Alegeţi un roman subiectiv studiat şi ilustraţi rolul punctului culminant în construcţia 
subiectului 
 

- Definiţia romanului subiectiv; rolul momentelor subiectului în structura romanului subiectiv – 
0,75 p.  

- Caracteristici ale romanului subiectiv; explicare şi ilustrare: relaţiile dintre autor, narator şi 
personaj, naraţiunea la persoana întâi, pluriperspectivismul, autenticitatea, teme predilecte, relaţii 
temporale şi spaţiale – 0,75 p. 

- Rolul punctului culminant în construcţia subiectului şi relaţia lui cu subiectivitatea naratorului –  
1, 25 p. 

- Capacitatea de analiză, argumentare şi interpretare – 0,25 p. 
 

Total subiectul 8:  3  puncte 
 
Subiectul 38: Alegeţi o poezie de factură postmodernă dintre cele studiate şi argumentaţi încadrarea 
acesteia în curentul postmodernist 
 

- Prezentarea contextului literar în care a apărut şi s-a dezvoltat curentul postmodernist – 0,75 p. 
- Opera poetică a autorului ales – trăsături generale: încadrare în curentul postmodernist (teme, 

motive, caracteristici ale limbajului poetic) – 0,50 p.  
- Particularităţi stilistice şi de viziune postmodernă în poezia aleasă – 1,50 p. 
- Capacitatea de analiză, argumentare şi interpretare – 0,25 p. 

 
Total subiectul 38:  3  puncte 

 
Subiectul 47: Definiţi, analizaţi şi exemplificaţi funcţia poetică a limbajului 
 

- Definiţia funcţiei poetice în raport cu celelalte funcţii ale limbajului – 0,75 p. 
- Analiza funcţiei poetice: rolul funcţiei, centrarea pe mesaj, expresivitate, procedee stilistice –  

0,75 p. 
- Modalităţi de realizare, mărci ale funcţiei poetice – 0,50 p. 
- Exemplificări ale funcţiei poetice în diverse contexte de comunicare – 0,75 p.  
- Capacitatea de analiză, argumentare şi interpretare – 0,25 p. 

 
Total subiectul 47:  3  puncte 

Din oficiu – 1 punct 
TOTAL – 10 puncte            Preşedintele Comisiei de Admitere 

Conf. univ. dr. Nicoleta CORBU 
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