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Introducere şi organizare 

Analiza discursului are ca obiect limbajul în uz şi astfel prezintă o dublă orientare: 

spre acţiune şi interacţiune. În utilizarea limbajului, acţiunea nu poate exista fără 

interacţiune, analiza discursului trebuie să le ia în considerare pe ambele. Pentru 

comunicarea profesională limbajul este una din componetele care facilitează atingerea 

unor scopuri specifice. Recunoscând că există resurse lingvistice (lexicale, 

gramaticale, retorice şi funcţionale) între care utilizatorii pot alege pentru a-şi atinge 

scopurile de comunicare în practica profesională, studiile au desemnat acest tip de 

discurs ca „limbaj pentru scopuri specifice”. Cine, de ce, unde, când şi pentru ce joacă 

toate un rol în acţinea şi interacţiunea pe care le facilitează limbajul pentru scopuri 

specifice. Lucrarea de faţă îşi propune în cadrul delimitat mai sus să investigheze 

limba engleză pentru ştiinţă şi tehnică (EST). 

 

Lucrarea are două părţi ale căror obiective converg. Parte întâi se construieşte în jurul 

nevoii de a defini EST ca obiect de studiu lingvistic şi urmăreşte evoluţia istorică a 

înţelesurilor ce au fost date termenului de „limba engleză pentru ştiinţă şi tehnică”. Se 

porneşte de la un cadru general în care se definesc termeni şi conceptele recurente din 

prezentul studiu (Cadru general pentru analiza discursului). Se discută aici 

concepte ca discurs, variaţie, context, structură şi text cu sensurile folosite de-a lungul 

cerectării. Consideraţiile terminologice se extind şi în a doua secţiune (Variate ale 

limbajului în uz. Terminologie) pentru a poziţiona subiectul cercetării în interiorul 

disciplinelor şi între alte discipline care studiază limbajul. Se definesc aici engleza 

pentru scopuri specifice, engleza pentru scopuri academice precum şi engleza pentru 

ştiinţă şi tehnică 

 

In cotinuare se analizează trasaturile specifice ale EST asa cum au fost ele idetificate 

în cadrul diferitelor tipuri de analiză aplicate acestei secţiuni a limbajului. Se va arăta 

că profilul şi trasăsturile specifice ale EST nu sunt uşor identificabile şi că EST ca 

obiect de studiu lingvistic sistematic s-a conturat treptat şi a căpătat contur uneori în 

cadrul unor analize care se ocupau doar tangenţial cu limbajele pentru scopuri 

specifice. Astfel, contribuţii esenţiale la înţelegerea şi definirea EST s-au adus din 

partea unor abordări precum analiza discursului, lingvistica sistemic-funcţională, 

studii de gen, predarea limbilor străine, studiul limbajelor de specialitate, lingvistica 
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computaţională sau sociolingvistica. Aceste contribuţii sunt discutate în seciunea III 

(EST ca obiect de studiu) în măsura în care ele aduc elemente relevante pentru 

studiul de faţă. Secţiune finală rezumă demersul analitic.  

 

Partea a doua restrânge domeniul de cercetare şi se concentrează pe textul scris în 

domeniul ştiinţelor şi ingineriei în contexte academice, încearcând să aducă contribuţii 

orginale prin analiza atentă a unor texte autentice. Pornind de la un cadru mai larg în 

care se discută cerectarea în domeniul ştiinţelor şi tehnicii, precum şi a limbajului 

utilizat în comunicarea activităţilor de cercetare (EST în mediul academic), se 

identifică şi se definesc acei parametrii care determină variaţie în utilizarea limbajului 

din cercetarea ştiinţifică. Aceşti parametrii sunt: comunitatea de discurs (IV.2) şi 

discursul disciplinar specific (IV.3), articulaţi în ceea ce s-a denumit spatiu al 

cercetării (IV.4). Deoarece secţiunea se bazează pe analiza de text autentic, s-a ales o 

disciplină inginerească, mecatronica, iniţial prezentată printr-un studiu etnografic, 

pentru a i se stabili relevanţa socială din punctul de vedere al propiei sale comunităţi. 

Obiectivul acestei secţiuni este acela de a arăta că există variaţie disciplinară în 

utilizarea limbajului şi că trăsături specifice discursului disciplinar sunt observabile în 

modul în care se formlează ipotezele ştiinţifice, în vocea autorială dar şi în atitudinea 

pe care autorul o ia faţă de ipotezele prezentate (V. 1 Ipotezele ştiinţifice şi funcţia 

interpersonală a discursului), precum şi în caracteristicile textuale şi tiparele 

retorice ale genurilor ca cel ale articolului ştiinţific (V. 2 Forme generice în sprijinul 

discursului disciplinar). 

 

Lucrarea se încheie cu o secţiune de concluzii şi observaţii care pot constitui bazele 

unor studii ulterioare asupra englezei pentru ştiinţă şi tehnică, enlgezei pentru scopuri 

specifice dar şi asupra predării limbilor.   
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Partea întâi: Limbajul în uz şi variaţie în utilizarea limbajului 
Aceast capitol se concentrează asupra analizei termenilor şi conceptelor legate de 

limbajul în uz şi variaţie. Pornind de la o perspectivă mai larga asupra discursului ca 

limbaj în uz, asupra contextului, structurii şi textului ca piloni ai înţelegerii 

discursului, atenţia se îndreaptă spre perspectiva funcţională asupra variaţiei în 

utilizarea limbajului. Trei concepte de bază sunt discutate: 

• Limbajul pentru scopuri specifice (LSP)/engleza pentru scopuri 

specifice (ESP) se referă la discursul specializat iar studiul său include aspecte ale 

comunicării în domenii ca ştiinţele, medicina, legislaţia, mediu, etc. Abordarea este 

una orientată spre discurs având ca factori determinanţi gradul de specializare al 

textului, relaţia dintre participanţii la actul de comunicare, gradul de expertiză în 

domeniu al participanţilor, scopurile urmărite. 

• Engleza pentru scopuri academice este aşezată în cadrul 

limbajelor pentru scopuri specifice; aici se acordă atenţie sporită unei nişe mai 

înguste, denumită enlgeza pentru scopuri academice specifice (Jordan 1997).  

Perspectiva tradiţională asupra caracteristicilor prozei academice este upusă unei 

priviri critice. Se propune o carcaterizare în care trăsăturile specifice ale prozei 

academice sunt condensarea expresiei, complexitatea gramaticală dată de structura 

grupului nominal şi gradul redus de transparenţă semantică dat de faptul că 

înţelegerea mesajului specialzat se bazează în principal pe cunoştinţele de 

specialitate. 

• Enlgeza pentru ştiinţă şi tehnică (EST) include discursul 

profesional al ştiinţelor exacte şi al ingineriei. 

 

În secţiunea următoare engleza pentru ştiinţa şi tehnică este analizată ca obiect de 

studiu al unor abordări discursive variate. Prezentarea analitic cuprinde teoriile 

analizei discursului, teoria genurilor, variatia registrelor limbii, abordările cognitive 

asupra variaţiei în utilizarea limbajului specializat. Scopul este acela de a oferi o 

privire de ansamblu a rezultatelor relevante pentru profilul discursului specializat şi a 

rezultatelor ce pot deveni direcţii noi de analiza în profunzime a discursului 

specializat. 
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Prima abordare discutată este cea a lui L. Trimble (1985) care consideră că EST poate 

fi conisderată un continuum ce cuprinde discursul cercetătorilor şi profesioniştilor din 

domeniul ştiinţelor îndreptat spre omologii lor, până la discursul scris al tehicienilor 

calificaţi din domeniul ştiinţelor. Acesta ar include şi câteva tipuri de discurs didactic, 

cu scopuri comunicative variate şi diferite tipuri de public. Abordarea este prima 

privire cuprinzătoare asupra limbajului ştiinţei şi tehnicii ca discurs cu trăsături 

specifice. 

 

În abordarea sistemic funcţională, limbajul ştiinţei este văzut ca un tip de registru al 

limbii. Un aspect esenţial în evoluţia discursului ştiinţei a fost nevoia de a construi 

taxonomii tehnice. O atare nevoie cognitivă precum şi actul comunicativ aferent s-au 

materializat în limba engleză prin crearea de tipare morfologice specifice de 

reprezentare a sistemelor de clasificare. Resursele specifice ale discursului ştiinţific 

sunt densitatea lexicală mare, stilul nominal dar şi metafora gramaticală (Halliday 

1994).  

În teoria genurilor, limbajul ştiinţei este vazut în contextul comunicării profesionale. 

Studiere comunicării profesionale şi a genurilor sale este motivată de: 

a. faptul că comunicarea disciplinară în scris facilitează interacţiunea socială şi 

dezvoltarea cunoaşterii într-un domeniu; 

b. faptul că produsele comunicării care contribuie la dezoltarea cunoaşterii sunt 

codificate în forme generice. 

Se analizează aici doua abordări tradiţionale, cea a lui J. Swales (1990, 2004) bazată 

pe modelul „Creează un spaţiu de studiu” şi cea a lui V. Bhatia (2004) bazată pe 

conceptul de genuri profesionale. Teoria genurilor pune în relaţie comunicarea 

profesională ca răspuns tipizat la practicile profesionale cu comunităţile generatoare 

de forme tipizate. Ea introduce ideea de variaţie în interiorul tiparelor şi de variaţie 

disciplinară în utilizarea limbajului. O teorie derivată din cele menţionate mai sus 

este teoria genurilor socio-cognitive, în care socialul şi cognitivul sunt categorii 

complementare care rafinează perspectiva detaliată şi complexă asupra discursului şi 

caracteriticilor textuale specifice fiecărui gen (Bruce 2005).  

 

Abordările bazate pe analiza de corpus furnizează rezultate interesante asupra 

limbajelor pentru scopuri specifice şi asupra limbajului ştiinţei în acest cntext. Studiile 

ce au la bază corpus de text extrag date statistice din populaţii mari de texte. Ele 
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permit compararea multor variabile textuale dar si contextuale. Un important rezultat 

pentru studiul comunicării profesionale al acestor metode este accentul pe parametrii 

de similitudine şi variaţie, nu ca trăsături individuale ci ca tipare de co-ocurenţă. Ele 

furnizează instrumente utile pentru analize tot mai detaiate ale textelor specializate. 

Studiile comparative arată că registrul ştiinţei variază pe mai multe paliere, faţă de, 

spre exemplu, cel conversaţional (Biber et al 1998). Analiza multidimensională s-a 

dovedit utilă în investigarea registrelor mai înguste ale limbii şi în identificarea 

trăsăturilor care le diferenţiază (de exemplu articlolele ştiinţifice din domeniul 

ecologiei vs. cele din domeniul istoriei). 

 

Abordările lexicale asupra englezei pentru ştiinţă şi tehnică sunt legate în mare 

măsură de predarea şi învăţarea limbilor (străine). Cercetarea computerizată a 

corpusului lingvistic oferă posibilitatea de a investiga vocabularul „tehnic” dincolo de 

ideea de termen-cuvânt singular în orice domeniu al ştiinţei. Datele arată că lexicul 

specializat s-ar putea defini mai exact ca un set de prefabricate lingvistice sau „unităţi 

multi-lexicale/colocaţii cu valoare de formulă” (Mudraya 2006). Astfel, vocabularul 

tehnic cuprinde colocaţii şi cuvinte specifice unuia sau mai multor domenii înrudite, 

cu frecveţa mare de utilizare, sens specific şi tipare specifice de co-ocurenţă. 

 

Abordările analizate în capitolul de faţă nu epuizează bogăţia de studii dedicate 

limbajului ştiinţei şi tehnicii. Aceasta ar depăşi domeniul în care se circumscrie 

lucrarea de faţă. Am dorit însă, să aducem în discuţie acele abordări care se îndreaptă 

spre limbajul ştiinţei în contex academic. Ele furnizează o privire panoramică asupra 

unui concept mai degrabă intuitiv, acela de engelză pentru ştiinţă şi tehnică, dar şi o 

analiză detaliată asupra unor secţiuni mai înguste (proza academică) ale limbajului 

utilizat pentru comunicarea din domeniul ştiinţelor. Fiecare din abordările prezentate 

aduc contribuţii relevante la înţelegerea profilului lexical şi gramatical al limbajului 

ştiinţei, asupra evoluţiei sale istorice, structurilor sale retorice şi caracteristicilor 

situaţionale definitorii. Ne-am concentrat asupra textului scris cu precădere. Concluzia 

care se desprinde este că analizele asupra unor secţiuni mai înguste ae discursului 

specializat pot furniza detalii mai precise privind cracteristicile acelui tip de discurs şi 

pot scoate în evidenţă inter-depenenţa caracteristicilor situaţionale precum nevoile 

comunicaţionale ale disciplinei investigate, evoluţia sa istorică, comunitatea sa de 

discurs şi genurile pe care aceasta le utilizează. 
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Partea  a doua: Engleza pentru ştiinţă şi tehnică în lumea academică. 

Studiu de caz al discursului academic disciplinar din perspectiva 

analizei textuale 
Partea a doua a tezei abordează o perspectivă apropiată teoriei genurilor, concentrâd-

se pe conceptele de prototip şi de variaţie, dar şi pe factorii care deterimină variaţie în 

utilizarea limbajului. Pentru a scoate în evidenţă modul în care aceste concepte 

contribuie la variaţia disciplinară a discursului se propune un studiu de caz asupra 

tipurilor de texte publicate în şase jurnale de specialitate din domeniul ştiinţelor 

umaniste şi din cel al ingineriei. Tipul de text cel mai frecvent în aceste publicaţii este 

articolul ştiinţific, ceea ce confirmă statutul său privilegiat în cadrul comunicării 

profesionale în context acadmic (Swales 1990). Datele prezentate conduc şi spre alte 

concluzii: 

• discursul ştiinţei şi tehnicii evoluează odată cu cunoaşterea în 

aceste discipline şi dobândeşte individualitate atunci când nevoile şi practicile 

respectivelor comunităţi reclamă forme particulare, bine definite de comunicare; 

• există o relaţie evidentă între, pe de o parte, disciplinele şi 

comunităţile lor (academice) de discurs şi, pe de altă parte, între comunităţi şi formele 

(scrise) de comunicare pe care practica disciplinară le promovează; 

• formele mai structurate, prototipice, depind de maturitatea 

discipinei şi de coagularea comunităţii sale de discurs. 

 

Discursul specializat reprezintă subiectul urmatoarei secţiuni. Acesta este analizat ca 

alegere distinctă operată de utilizatorii limbii între resursele lingvistice, structurale şi 

retorice, alegere determinată de: scopurile lor particulare de comunicare, disciplina în 

sine, audienţa către care se îndreaptă mesajul sau practicile disciplinare. O teorie a 

discursului specializat trebuie să combine o teorie a textelor specializate cu una a 

contextelor specializate (van Dijik 2003). Pentru enlgeza ştiinţei şi tehnicii în mediu 

academic, contextul este dat de un „spaţiu al cercetării” ale cărui elemente sunt: 

comunitatea şi relaţiile între membrii săi (aici includem şi problema apartenenţei la 

respectiva comunitate), disciplina, formele discursive specializate (potenţial generice) 

constrângerile contextuale ce intervin în producerea şi receptarea acestor forme, 

mediul de comunicare (în special jurnalele de specialitate). 
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Pentru a putea analiza spaţiul de cercetare propriu disciplinelor inginereşti precum şi 

discursul său academic şi profesional se aduce întâi în discuţie modul în care 

cunoaşterea se dezvoltă în domeniul ştiinţelor. Ipotezele ştiinţifice sunt formulate şi 

dovedite prin intermediul textului scris şi publicat într-un jurnal de specialitate; 

discipline diferite formulează în moduri diferite ipotezele lor, iar aceste diferenţe 

conduc la conturarea unui discurs disciplinar specific. Dorim să vedem prin studiul 

de caz dacă autorul şi cititorul ca membrii ai aceleiaşi comunităţi diciplinare 

interacţionează în spaţiul textului publicat şi dacă acest „dialog” influenţează 

trăsăturile lingvistice, funcţionale şi retorice ale textelor analizate. 

 

Funcţia interpersonală este, aşadar, una din ţintele studiului de caz ce urmăreşte să 

evidenţieze trăsăturile disciplinare ale discursului specilaizat. Funcţia interpersonală 

prezintă componente orientate spre autor şi componente orientate spre cititor. 

Componentele orientate spre autor (elemente ale expresiei opiniei personale) sunt: 

- modulatori şi expresii ale atitudinii autorului; 

- intensificatori; 

- menţionarea persoanei întâi. 

 

Componetele orientate spre cititor (elemente ale angajării cititorului) sunt: 

- directivele; 

- referinţele la cunoştinţele comune. 

 

Mecatronica a fost şi de data aceasta disciplina aleasă pentru studiul de caz. 

Paramentrii studiaţi în textele selectate au fost: 

- nuanţarea ipotezelor; 

- funcţia interpersonală (componetele orientate spre autor şi cele orientate spre 

cititor); 

- formele generice ca elemente ale specificului disciplinar: titlurile şi rezumatele 

articolelor ştiinţifice considerate un set generic. 

 

S-au selectat articole ştiinţifice din domeniul mecatronicii. Pentru a stabili profilul 

comunităţii de discurs, relevanţa socială a disciplinei precum şi practicile disciplinare 

cele mai relevante s-au aplicat chestionare şi s-a recurs la o analiză a literaturii de 

specalitate. Articolele ştiinţifice au fost analizate în detaliu, iar datele statistice şi 
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calitative au fost interpretate şi comparate cu date din studii similare din domenii 

inginereşti şi ştiinţifice realizate în parametrii şi cu metode similare. 

 

Corpusul de text pentru studiul de caz asupra nuanţării ipotezelor şi asupra funcţiei 

interpersonale cuprinde aproximativ 20.000 cuvinte şi provine din două jurnale de 

specialitate din domeniul mecatronicii. Datele statistice sunt prezentate mai jos atât ca 

inventar singular dar şi într-o imagine comparativă alături de date ale studiilor 

anterioare.



Elementul 

analizat 

Verb modal cu 

sens epistemic 

Semi-

auxiliare 

Verbe cu sens 

epistemic 

Adverbe şi 

adjective cu 

sens epistemic 

Expresii de 

aproximare 

(ajective şi 

adverbe) 

Intensificatori  Persoana I 

Exemple   can be steered 

can be regarded 

can be 

approximated 

can define 

may be very… 

may not know  

may be written 

must be know 

should be defined 

should exceed 

will be reduced 

could result 

could be integrated 

Seem proposes 

showing 

it is shown 

shown in … 

fig 8 shows 

illustrated in 

is depicted  

(we) demonstrated 

does not imply 

implies 

suppose 

possibly 

possible 

hardly 

 

generally 

in general 

some 

quite 

usually 

most 

almost 

frequently 

nearly 

mainly 

 

inevitably 

very 

successfully 

clearly 

much 

certainly 

well  

greatly (varying) 

perfectly 

always 

absolutely 

simply 

thoroughly 

 

we (multiple 

authors 

reference) 

we (inclusive 

only in 

conclusion 

remarks) 

our (once) 
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Table 4: Hedging, boosting and self mention as writer-oriented strategy 

 

 



 

 

Autor  Disciplina  Media per 

articol 

% din 

totalul de 

citări 

Nr. total 

Inginerie mecanică 3.7 10.6 - 

Inginerie electrică 3.8 9.3 - 

Fizică  2.8 11.0 - 

Hyland (2001) 

Biologie  10.8 11.8 - 

Martinez 

(2008) 

Biologie  8.1 24.9 49 

Prezentul 

studiu 

Mecatronica  2.6 11.6 16 

 

Studiul de caz a căutat să arate modul în care autorii articolelor ştiinţifice din 

domeniul ingineriei aleg să nuanţeze prezentarea ipotezelor ştiinţifice pentru a atinge 

scopul general al comunicării, acela de a dovedi prin retorica textuală şi dovezile 

prezentate recunoaşterea ipotezelor şi transformarea lor în cunoaştere. Jocul 

modulatorilor şi intensificatorilor relevă o prezenţă autorială vocală, deşi adeseori 

marcată de convenţia impersonalităţii şi obiectivităţii discursului academic. Utilizarea 

resurselor specifice pentru a exprima ezitarea, imprecizia dar şi certitudinea sau 

siguranţa autorului în privinţa celor afirmate este similară celei observate în cazul 

discursului academic al altor discipline inginereşti folosite aici ca date de referinţă. O 

analiză atentă a textului, într-un cadru bine definit, poate conduce la observaţii 

consistente asupra resurselor discursive dar şi a factorilor contextuali şi disciplinari 

care generează variaţie disciplinară în utilizarea limbajului. 

 

Cel de-al doilea studiu de caz are ca obiect formele generice şi încearcă să arate în ce 

mod tiparele structurale şi funcţionale pot fi considerate factori de variaţie disciplinară 

în utilizarea limbajului. Corpusul de texte provine din aceleaşi jurnale de specialitate 

din domeniul mecatronicii. Compoziţia sa este sintetizată mai jos: 
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Jurnalul an vol./tom Nr de titluri 
selectate din 
fiecare tom 

1/1 9
1/2 8
1/3 7

1991 

1/4 10
2001 11/1 1
2005 15/4 2
2008 18/1 1

19/7 152009 
19/8 11
20/1 16

Mechatronics  

2010 
20/2 14

IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 2010 15/3 15
IEEE/ASME Transactions on Electronics 2010 57/5 2

2008 4/1-4 16The Journal of Micro-Nano Mechatronics 
2009 5/1-4 9

TOTAL  136 titluri 
Tabel 6: Corpus de titluri 

 

Jurnal Vol/an tom Nr de rezumate selectate

tom 1 2 

tom 2 2 

tom 3 1 

vol 1/1991 

tom 4 1 

tom 1 5 

Mechatronics  

vol 

20/2010 tom 2 1 

Vol 5/2009 tom 1 3 Journal of Micro-Nano 

Mechatronics Vol 6/2010 tom 1 1 

Vol 5/2000 tom 1 1 

Vol 

11/2006 

tom 2 1 

IEEE/ASME Transactions 

on Mechatrnics 

Vol 

15/2010 

tom 3 2 

TOTAL  20 rezumate 

Table 7: Corpus de rezumate 
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Analiza titlurilor articolelor ştiinţifice din domeniul mecatronicii pleacă de la premisa 

că, intr-o forma compactă şi concisă, titlurile servesc nevoilor specifice de 

comunicare ale comunităţii în moduri particulare, îndeplinind funcţii pragmatice 

derivate din respectivele nevoi. Şi acestea se realizează printr-o selecţie a anumitor 

structuri sintactice şi lexicale care să corespundă cât mai exact nevoilor menţionate. 

Titlurile sunt nu numai reprezentative pentru nevoile specifice ale comunităţii dar ele 

stabilesc şi coordonatele discursului disciplinar specific.  

 

Rezumatele sunt studiate din perspectiva modelelor prezentate anterior, a formatului 

IMRC/D (Bhatia 1993) dar şi din perspectiva analizei structurale (move/step) propusă 

de Swales (1990, 2004). 

 

Rezultatele arată că titlurile prezintă doar două tipuri de structuri frecvente în cazul 

titlurilor de articole ştiinţifice: structura de grup nominal şi cea compusă. Titlurile sub 

formă de propoziţii complete sunt absente, o absenţă grăitoare din punctul de vedere 

al înţelesurilor ataşate acestei structuri în alte contexte. Se mai observă că structura 

sinatctică a titlurilor tinde să evolueze spre forme tot mai informative şi mai 

compacte. Evoluţia retorică pe care o prezintă titlurile articolelor din jurnalul 

Mechatronics sunt în concordanţă şi oglindesc, în acelaşi timp, evoluţia cunoaşterii în 

general din această disciplină. Structura retorică a părţilor componente ale 

rezumatelor acestor articole este prezentată în tabelul de mai jos. 

 

Secţiuni  Etape  Frecvenţa lor în % 

Step a ‘making topic 

generalizations’ 

35 

Step b ‘ indicating gap/problem 

in the field’ 

60 

Step c ‘ claiming centrality’ 20 

Move 1 Introduction 

Step d ‘announcing present 

research’/’announcing key 

result’ 

95 

Move 2 Methods ‘outlining method’ 90 

Move 3 Results ‘announcing principal findings’ 100 
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Step a ‘evaluating results’ 75 Move 4 Conclusion 

Step b ‘stating value/implication 

of present research’ 

25 

Tabelul 8. Structura retorică a rezumatelor articolelor ştiinţifice din domeniul mecatronicii 
 

Structura prezintă o serie de secţiuni şi etape (moves/steps) selectate din modelul 

cuprinzător prezentat de Swales (2004), valabile pentru toate disciplinele prezente în 

spectrul academic. Modul în care s-au selectat aceste secţiuni şi etape în textele pe 

care le-am analizat reflectă fidel nevoile de comunicare ale comunităţii disicplinare 

studiate aici. Doar acele etape care au prezentat o frecvenţă mai mare de 60% au fost 

considerate obligatorii. O situaţie particlară o reprezintă etapa d din secţiunea 

introductivă 1, realizată prin structuri de tip fomulă: text+verb+obiect, unde poziţia 

„obiect” este ocupată în marea majoritate a cazurilor de grupul nominal din titlul 

articolului. Această alegere făcută de autori confirmă premisa că titlurile şi rezumatele 

articolelor au înţelesuri şi structuri convergente, susţinând un deziderat comun: acela 

de a furniza cât mai mult sens într-o expresie cât mai condensată. O altă trăsătură 

specifică disciplinei pare să fe şi prezenţa secţiunii „metode” în aproape 90% din 

rezumatele studiate. Secţiunea „metode”tinde să fie eliminată din rezumatele 

articolelor din alte discipline şi nici nu este menţionată ca necesară în instrucţiunile pe 

care autorii le primesc de la corpul editorial. Prezenţa sa poate fi explicată doar ca 

trăsătura discipinară specifică, derivată din nevoile particulare ale acestei noi 

discipline, pe cale încă de a-şi formula instrumetele analitice şi metodologice 

specifice. 
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Concluzii. Direcţii de cercetare ulterioară 
În ultima jumătate de secol s-au făcut eforturi importante pentru studierea şi 

înţelegerea modului în care limbajul este folosit în contexte specifice, pentru scopuri 

specfice şi în situaţii particulare de interacţiune. Drumul studierii limbajelor pentru 

scopuri specifice a fost deschis de studiile cu orientare pedagogică din domeniul 

învăţării şi predării limbilor străine, dar mult mai multe observaţii interesante s-au 

făcut despre cum se foloseşte limbajul în scopuri specifice dincolo de nevoile 

pedagogice. Mute abordări au contribuit la o imagine complexă: analiza discursului, 

lingvistica computaţională sau studiile socio-cognitive. 

 

Subiectul tezei de faţă este engleza pentru ştiinţă şi tehnică definită şi descrisă în 

cadrul limbajelor pentru scopuri specifice. Prima parte şi-a propus să discute 

abordările care au contribuit la înţelegerea limbajului utilizat în contextul ştiinţelor şi 

tehnicii. 

 

Variaţia disciplinară în utilizarea limbajului a fost atribuită nevoilor comunicative 

specifice, activităţilor în care acesta este parte, specificului comunităţii de discurs şi 

cunoştinţelor sale de specialitate, valorilor şi credinţelor pe care le promovează. 

Astfel, se poate spune că discursul disciplinar este conturat de natura cunoştinţelor de 

specialitate (van Dijik 2003) şi de specificul comunităţii care l-a generat.   

 

Partea a doua a tezei a fost dedicată analizei textuale, studiilor de caz, în încercarea de 

a defini discursul disciplinar specific. Textele alese au fost din domeniu mecatronicii, 

o disciplină inginerească relativ nouă, a cărui profil, comunitate şi practici au fost 

prezentate în urma unui excurs „etnografic”. Concluziile relvante pentru studiul de 

faţă ar fi acelea că cercetarea în domeniul meactronicii este orientată în principla către 

inovaţie şi rezultate practice, materializate în dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor 

de înaltă tehnologie, dar şi spre găsirea şi rafinarea unor metode noi de cercetare sau 

aplicare a cunştinţelor existente. Comunitatea acestei discipline este formaă din 

experţi în inginerie dar şi producători de tehnologie cu înaltă calificare, astfel că 

schimburile de informaţii au parteneri cu nivel egal de cunoştinţe de specialitate, 

nefiind niciodată adresate publicului larg. Noile informaţii, cunoştinţe, ipoteze şi idei 
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se generează şi dezbat în mediul academic, via jurnalele de specialitate ale mediului 

academic şi profesional. 

 

Rezltatele studiului etnografic au stat şi la baza studiilor de caz. Trei colecţii de texte 

autentice au fost realizate (articole, titluri ale articolelor şi rezumate ale articolelor 

ştiinţifice) în baza câorva criterii de relevanţă: 

- articolele trebuie să aparţină primelor dar şi celor mai recente numere ale 

jurnalelor de specialitate selectate, în aşa fel încât evoluţia publicaţilor 

disciplinei să poată fi urmărită; 

- articolele trebuie să fie pre-evaluate de o comisie de specialişti în domeniu 

pentru a putea fi publicate (posibil în jurnale cu factor de impact); 

- articolele selectate să reflecte caracterul internaţional al comunităţii şi să aiba 

ca autori specialişti din medii de cercetare variate. 

 

În primul studiu de caz s-au discutat trăsăturile distinctive ale discursului specific 

acestei discipline aşa cum apar ele în proza academică, în comparaţie cu cea a altor 

domenii investigate în literatura de specialitate (Hzland 1997,2006). Doi parametrii ai 

expresiei au fost studiaţi: prezentarea ipotezelor ştiinţifice şi vocea autorială. Textele 

selectate însumează aproximativ 20.000 cuvinte şi provin din jurnale academice 

conform criteriilor de relevanţă enunţate mai sus. Metoda analitică a fost atât 

calitativă (propoziţie cu propoziţie) cât şi cantitativă (frecvenţa), iar rezultatele au fost 

interpretate în contextul mai larg al studiilor discursului academic al disciplinelor 

inginereşti. S-a urmărit să se evidenţieze modul în care se exprimă ipotezele ştiinţifice 

într-un text academic, cum se construiesc, se susţin retoric şi se dovedesc în 

încercarea de a le impune unei comunităţi academice ca importante contribuţii la 

cunoaşterea disciplinară. Modulatori, intensificatori de expresie dar şi menţionarea 

persoanei întâi au fost discutate ca expresie a opiniei autoriale în formularea 

ipotezelor. Deşi abordările tradiţionale considerau că cele mai pregnante trăsături ale 

prozei academice în domeniul ştiinţei şi tehnicii sunt obiectivitatea şi expresia 

impersonală, utilizarea mijloacelor variate de exprimare menţionate mai sus au 

dovedit că şi în textul tehnic vocea autorului este bine conturată. Concluzia pe care 

par să o impună datele este că aceste mijloace variate de expresie articulează o 

funcţie interpersoanlă a discursului sensibliă la variaţia disciplinară. Textele 

studiate prezintă trăsături retorice orientate către cititor, trăsături retorice orientate 
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către autor, modulatori al expresiei, tipare ale citării şi auto-citării care sunt evident 

dependente de practicile disciplinare şi de aspiraţiile comunităţii de discurs. Ele 

constituie premisele identificării trăsăturilor disciplinare în discursul ştiinţei şi 

tehnicii. Utilizarea directivelor a fost discutată ca mijloc de angajare a cititorului în 

dialogul construcţiei ipotezelor în textul ştiinţific. Acestea relizează atât acte textuale, 

indicân cititorului ce anume informaţii să consulte şi unde anume în text, dar şi acte 

cognitive, indicând citiorului cum să nterpreteze anumite informaţii. În textele 

studiate, actele cognitive s-au exprimat în cele mai multe cazuri în structuri de tipul ‘it 

is+adjective+cognitive verb’. Am considerat că şi acest mod particular de a exprima 

un act cognitiv poate fi considerat trăsătură specifică discursului disciplinei inginereşti 

investigate.  

 

Practica (auto-) citărilor este şi ea legată de practicile specifice fiecărei discipline 

ştiinţifice ce interacţionează în spaţiul jurnalelor academice. În acelaşi corpus am 

observat că citările integrale nu sunt egal distribuite în toate secţiunile unui articol 

ştiinţific. Această oservaţie nu este în concordanţă cu rezultatele studiilor asupra 

textelor academice din alte discipline ştiinţifice şi inginereşti, unde literatura de 

specialitate este menţionată în citări integrale (autor, anul publicării, etc.) în toate 

secţiunile aricolului. Citările integrale în aricolele din domeniul mecatronicii apr doar 

în partea de Introducere dedicată prezentării studiilor anterioare în domeniu. Citări 

non-integrale (ca număr ce trimite la lista de referinţe bibliografice) apar în părţile 

încărcate retoric, cum ar fi Metode şi Rezultate. Această practică sugerează lipsa 

deschiderii spre dialog intertextual dar şi o perspectivă nepolemică asupra realizărilor 

anterioare în domeniul mecatronicii. Chiar şi acolo unde autorii altor studii în 

domeniu au fost citaţi integral, contribuţiile lor nu sunt evaluate critic ci doar 

menţionate în sprijinul ipotezelor formulate de autorul articolului. Această strategie 

discursivă poate fi explicată prin prisma naturii incrementale a evoluţiei cunoaşterii în 

domeniul mecatronicii, o ştiinţă nouă, în plină dezvolatre şi care deocamdată nu se 

confruntă cu dezbateri critice.  

 

Analiza trăsăturilor specifice discurslui disciplinar s-a îndreptat în continuare către 

titlurile şi rezumatele articolelor ştiinţifice. Titlurile şi rezumatele sunt parte 

integrantă din componentele funcţiei interpersonale deoarece ele reprezinţă interfaţa 

dintre autor şi publicul său. Cele două au fost considerate un set generic cu trăsături 
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interdependente ce susţin ideea specificităţii disciplinare a discursului academic. 

Aceste trăsături caracteristice disciplinei, observate în cele două genuri, titluri şi 

rezumate, sunt: preferinţa pentru structura de tip grup nominal pentru a maximiza 

caracterul informativ al titlurilor şi o selecţie specială de secţiuni şi etape în 

rezumatele articolelor ştiinţifice pentru a atinge acelaşi maxim de informaţie într-o 

formă cât mai compactă. Studiul titlurilor şi rezumatelor are la bază două colecţii de 

texte autentice ce insumează 136 de titluri  ale unor articole din patru junale 

academice din domeniul mecatronicii, publicate între anii 1991 şi 2010, şi un număr 

de 20 rezumate ale articolelor publicate în trei din jurnalele menţionate, publicate în 

aceeaşi periadă de timp.  

 

În cazul titlurilor s-a observat o evoluţie în structura grupurilor nominale care tind să 

devină tot mai complexe şi mai lungi. Această tendinţă a fost din nou atribuită naturii 

acestei discipline în plină dezvltare. Deşi studiul titlurilor de articole ştiinţifice în 

limba engleză arăta că există trei tipuri de structuri utilizate (propoziţii, grup nominal 

şi structură compusă), titlurile articolelor din domeniul mecatronicii prezintă două 

tipuri de structuri: grup nominal şi structură compusă. Absenţa titlurilor sub formă de 

propoziţii complexe a fost explicată tot prin prisma naturii disciplinei care nu-şi 

permite deocamdată să facă afirmaţii tranşante dat fiind caracterul transdiciplinar al 

cunoaşterii sale, evoluţia rapidă a ideilor şi informaţiilor. Un titlu sub formă de 

propoziţiei ar sugera o siguranţă a informaţiilor, a interpretării datelor, mult prea greu 

de susţinut în faţa comunităţii şi o atitudine lipsită de modestie academică din partea 

autorului. În schimb, titlurile cu structură de grup nominal constituie peste 90% din 

totalul celor analizate, indicând aceeaşi constantă preocupare pentru expresia 

condensată dar şi încărcată de informaţie. Construcţia şi selecţia grupului 

prepoziţional post-pus din titluri a fost interpretată ca reflexie a orientării spre 

rezultate practice dar şi spre rafinarea metodologiei şi instrumentelor de investigaţie 

din domeniul mecatronicii.  

 

Titlurile compuse apar cu precădere în articole care prezintă studii de caz sau cazuri 

particulare de aplicare a unor teorii şi sunt considerate expresia relaţiei liniare directe 

între teoria generală şi aplicarea sa la situaţii practice. 
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Rezumatele au fost analizate structural şi funcţional realizându-se un tipar de secţiuni 

şi etape. Dintre secţiunile şi etapele identificate au fost considerate ca obligaorii 

pentru tiparul retoric al acestei discipline doar cele care prezentau o frecvenţă mai 

mare de 60%. Un element de specificitate disciplinară a fost considerat şi accentul pe 

secţiunea „Metode”, prezentă în 90% din rezumatele analizate. 

 

O altă trăsătură disciplinară apare în felul în care este formulată etapa d din secţiunea 

Metode. Aceasta se realizează prin intermediul unei structuri formulă, 

text+verb+obiect, exprimat printr-o gamă restrânsă de itemi lexicali. De asemena, s-a 

observat că poziţia obiect din structură este identic formulată cu titlul articolului în 

multe din cazurile analizate. Astfel, cu resurse specifice fiecărui gen, titlurile şi 

rezumatele construiesc împreună un mesaj condensat dar în acelaşi timp încărcat de 

informaţie, explicit doar pentru publicul specialist, ca o interfaţă de comunicare între 

autor şi cititorii săi. 

 

Punând în evidentă legăturile dintre profilul unei discipline, cunoştinţele de 

specialitate şi valorile comunităţii acelei discipline şi analiza textuală detaliată, 

prezentă teză oferă o premisă fundamentată pentu identificarea elementelor de 

specificitate a discursului disciplinar, parametrii de analiză precum şi metode potrivite 

de investigare. Eventualele studii ulterioare care să rafineze demersul prezentat aici se 

pot face în continuarea şi completarea acestei linii de analiză.  

 

Deşi depăşeşte cadrul prezentului studiu, este important de menţionat că există 

implicaţii pedagogice utile în evidenţierea specificităţii disciplinare a discursului 

academic. Analiza atentă a textelor cu metodele prezentate aici poate deveni  sursă de 

informaţii pentru predarea discursului academic al ştiinţelor şi ingineriei, pentru 

învăţarea limbajelor de specialitate dar şi pentru realizarea de materiale didactice 

complexe şi bazate pe date autentice. Înţelegerea ideii de variaţie disciplinară dar şi a 

celei de tipar funcţional şi structural contribuie la o mai bună înţelegere a modului în 

care limbajul este folosit în context academic şi profesional. Datele statistice şi 

analiza calitativă a textelor autentice în diferite domenii pot oferi profesorilor şi 

utilizatorilor englezei pentru ştiinţă şi tehnică o imagine mai completă, mai detaliată a 

unui discurs dinamic şi eterogen.  
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