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Descrierea cursului  

Cursul își propune să demonstreze impactul și relevanța contextului comunicativ al unor acte de 

vorbire, în care participanții recurg, deliberat sau nu, la folosirea unor expresii lingvistice legate 

de un anumit domeniu conceptual (de exemplu, alimente, plante, vegetație, etc.), dar care – în 

context – capătă semnificații indirecte, sensuri figurate și metaforice, într-o strictă concordanță cu 

trăsăturile lexical-conceptuale și culturale ale limbii sau limbilor aflate în contact (prin traducere). 

Cursul abordează și posibilitățile traductologice ale analizei contrastive, plecând de la expresiile 

idiomatice din limba engleză cu sau fără echivalență – fie de natură culturală, fie/și de natură 

lingvistică din limba română.  

In cea de a doua parte, cursul oferă și un set de exerciții și explicații menite să consolideze gradul 

de competență în idiomatizarea din engleză și implicit din limba română (pragmatica și modelul 

conceptual al expresiilor idiomatice din cele două limbi, engleza și româna). 
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