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Notele de curs ale dnei. Liliana Grosu, dr., conf. univ. inter., prin titlu
(Introducere în filologia romanică) şi conţinut se raportează la o disciplină din planul
de învăţământ şi reprezintă o lucrare cu caracter metodic, care proiectează
activităţile de învăţare incluse în curriculumul disciplinei date.
Lucrarea întruneşte elementele componente ale demersului educaţional,
constituite din: tema abordată; conţinutul vizat; scopul activităţii instructive
/formative; competenţe/ obiective şi finalităţi de referinţă ale activităţii de învăţare;
bibliografia recomandată pentru fiecare temă aparte şi bibliografia generală.
În privința elementelor de noutate ale abordării, acestea țin, în primul rând,
de asocierea analizei propriu-zise cu teoriile deja existenţe şi cu cercetările actuale
în cadrul acestui domeniu filologic, aici se adaugă coeziunea logică a demersului,
Glosarul de termeni lingvistici şi Lista savanţilor lingvişti şi romanişti, care au
contribuit la cercetarea acestei ştiinţe.
Materialul este sintetizat în 5 capitole de bază, divizate în alte subcapitole,
şi conţine atât planul descriptiv, teoretic, ştiinţific, cât şi planul istoric de evoluţie a
procesului de romanizare. Materialul este expus într-un limbaj accesibil, actualizat
din punct de vedere ştiinţific şi într-un volum rezonabil.
Conţinutul este expus într-un demers logic, pornind de la delimitarea
teoretică a disciplinei în cadrul ştiinţelor lingvistice, ca apoi să abordeze problema
privind originea limbii latine şi, în special, periodizarea latinei, pentru a vedea
rădăcinile limbilor romanice şi rădăcinile limbii române; evoluţia latinei vulgare şi
influenţa/ rolul ei în formarea limbilor romanice. Este analizată, în plan succesiv,
problema controversată privind originea limbilor romanice şi elementele
constitutive ale limbilor romanice (substrat, strat, adstrat/ superstrat). Din acest
moment intervine planul istoric, care explică evenimentele istorice (Apariţia
statului roman; Primisele formării arealului român; Războaiele daco-romane, etc.)
care au însoţit procesul de romanizare.
Din cadrul marelui areal romanic, dna. Liliana Grosu se concentrează, în
capitolul III, asupra limbii române ca limbă romanică şi este evident de ce, ca în
următoarele capitole să prezinte în plan teoretico-practic aspectele gramaticale ce
au însoţit procesul de romanizare şi care se fac evidente în limba română actuală şi
demonstrează latinitatea limbii române şi a celorlalte limbi romanice.
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Suportul de curs este însoţit de o culegere de teste-grilă, o lucrare metodică
cu caracter practico-aplicativ, utilizată în cadrul activităţilor practice cu studenţii,
ceea ce facilitează procesul de asimilare a cunoştinţelor şi de verificare a
competenţelor dobândite.
Suportul de curs prezentat are meritul de a pune alături de rigoarea
ştiinţifică şi viziunea comprehensivă asupra fenomenului romanizării, demersul
instructiv-educativ şi instrumentele metodico-didactice de asimilare a conţinutului.
Întrunind condiţiile originalităţii, documentării avizate și obiectivităţii critice,
recomand acest volum spre lectură și utilizare în procesul educațional.
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