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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

   Disciplina Cămpuri lexico-semantice cuprinde o varietate de teme ce țin de aspecte lexicale și semantice şi 

conţinuturi care au fost propuse spre studiere anului I masterat. Pe parcursul elaborării acestui curriculum s-a 

ţinut cont atât de cerinţele cadrului european de referinţă cât şi de interesele societăţii şi necesităţilor de zi cu zi 

ale studenților. Aria tematică a conţinutului acoperă situaţii şi intenţii comunicative tipice ce ajută masteranzilor 

să opereze cu structuri şi unităţi morfologice în diferite stiluri ale limbii pentru redarea unui mesaj și să aprecieze 

rolul mijloacelor semantice, lexicale şi gramaticale în constituirea unui text; 

Acest curs are ca scop formarea competenţelor lingvistice, verbale şi comunicative. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale:  

- capacitatea de a comunica în scris si verbal, de a înțelege si a-i face pe alții să înțeleagă diferite mesaje în 

situații diverse; 

- capacitatea de a urmări si a evalua argumentele aduse de alții si de a descoperi esența acestor idei; 

- abilitatea de a utiliza si a manipula tehnologiile informaționale;  

- capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului si scopului învățării; 

- capacitatea de a comunica constructiv în situații sociale diferite;  

- capacitatea de a lucra în mod cooperant şi flexibil în cadrul unei echipe. 

Competențe specifice: 

- generalizarea cunoștințelor din domeniul științelor socioumane;  

- analiza și sinteza diverselor teorii și opinii în semantica; 

- determinarea relațiilor interdisciplinare și evidențierea utilității lor;  

- utilizarea principiilor și metodelor standard în rezolvarea de probleme tipice domeniilor limbi şi literaturi;  

- comunicarea ideilor, problemelor si soluțiilor din domeniul științelor socio-umane atât într-un mediu 

specializat, cât şi în unul nespecializat;  

- formularea si argumentarea punctelor de vedere proprii în domeniul lexico-semantic. 

Finalităţi de studii 

Studenții vor 

- cunoaşte bazele teoretice ale lingvisticii şi a diverselor modalităţi de studiere a limbii; 

- cunoaşte metodologia cercetării ştiinţifice; 

- soluţiona probleme controversate din domeniul lingvisticii; 

- perfecţiona abilităţile de comunicare în funcţie de necesităţile profesionale; 

- cunoaşte deontologia profesionala, a drepturilor lingvistului; 

- identifica problemele teoretice de bază ale lingvisticii; 

- reproduce principalele viziuni teoretice în domeniul lingvisticii; 

- aprecia criteriile de autoevaluare a activităţii de lingvist; 



- delimita principiile de comunicare verbală din perspectiva semanticii; 

- evalua metodologiei cercetării ştiinţifice în domeniul lingvisticii; 

- interpreta fenomenele lexico-semantice. 

Condiții prerechizit 

Pentru studierea cursului este necesară parcurgerea nivelului 6, conform ISCED – licenţă, domeniul general 

de studiu Filologie. 

Teme de bază: Conceptul de câmp lexico-semantic. Definiţii ale conceptului. Câmpuri semantice şi lexicale. 

Denotaţia şi conotaţia. Sensul cuvântului. Postulatele sensului. Relații semantice: sinonime, omonime, paronime, 

cuvinte polisemantice. Criterii de tipologizare a câmpului lexico-semantic. Diferenţierea structurilor lexico-

semantice. Echivalenţă semantică. Structura câmpului lexico-semantic. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, activități în grup, platforma e-learning, proiecte, consultaţii. 

Evaluare 

Evaluarea este realizată prin diverse metode: prezentări, rapoarte, participări la discuţii, portofolii etc. Nota 

finală se constituie din următoarele componente: rezultatul evaluării finale (40%),  cel puţin 2 evaluări curente  

(40%), evaluarea calităţii lucrului individual  al studentului  (20%). 
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