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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul Introducere în lingvistica generală se impune ca absolut necesar şi de importanţă deosebită, 

prezentându-se ca un ghid teoretic, care să furnizeze studenţilor o orientare de principiu în domeniul atât 

de complex şi de complicat al lingvisticii. Fiind un curs iniţial de lingvistică generală are menirea de a-i 

familiariza pe studenţi cu noţiuni lingvistice fundamentale, care le-ar facilita audierea celorlalte 

discipline, a le forma  deprinderi de analiză ştiinţifică  a fenomenelor de limbă, a le cultiva spiritul de 

observaţie, a lărgi orizontul de cultură generală al studenţilor, în special de cultură lingvistică, a le 

forma şi îmbogăţi metalimbajul lingvistic. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe generale: 

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

mesaje în situații diverse;  

- capacitatea de a urmări si a evalua argumentele si de a descoperi esența acestora; 

- 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 cadrul unei echipe;  

- demonstrarea abilităților de analiză în luarea deciziilor în plan profesional. 

Competențe specifice: 

- generalizarea cunoștințelor din domeniul științelor socio-umane;  

- analiza și sinteza diverselor teorii și opinii în domeniul  comunicării ştiinţifice; 

- determinarea relațiilor interdisciplinare și evidențierea utilității lor; 

- utilizarea  tehnicilor de comunicare științifică  în scris și oral; 

- comunicarea ideilor, problemelor și soluțiilor din domeniul științelor practicate atât  

- într-un mediu specializat, cât si în unul nespecializat;  

- formularea si argumentarea punctelor de vedere proprii. 

Finalităţi de studii   

Studentul la finele cursului va fi capabil: 

- să utilizeze terminologia lingvistică în expunere principalelor probleme de lingvistică teoretică şi practică; 

- să argumenteze esenţa limbii ca fenomen social; 

- să clasifice limbile conform anumitor principii; 



- să exemplifice anumite teorii şi concepte lingvistice; 

- să interpreteze definiţii ale principalelor noţiuni, unităţi şi categorii lingvistice; 

- să aplice postulatele de bază ale lingvisticii teoretice în limbi concrete; 

- să estimeze importanţa “Introducerii în lingvistica generală” în pregătirea studenţilor pentru 

însuşirea celorlalte discipline lingvistice; 

- să aprecieze rolul lingvisticii teoretice în educarea gândirii lingvistice şi lărgirea orizontului 

lingvistic; 

- să valorifice conceptele teoretice în analiza limbilor concrete; 

- să evalueze relaţia dintre general şi particular, abstract şi concret, teoretic şi practic în funcţionarea 

limbii şi a limbilor; 

- să stabilească corelaţia dintre limbă ca fenomen universal de comunicare şi varietatea de limbi 

naturale de pe glob; 

- să aprecieze rolul şi locul omului în procesul de evoluţie istorică a limbajului uman; 

- să-şi exprime poziţia în abordarea problemelor controversate privind teoria limbii; 

- să propună proiecte de cercetare individuală a unor probleme de lingvistică teoretică, particulară, 

comparată. 

Condiții prerechizit: studii liceale. 

Teme de bază: Rolul limbii în societate. Funcţiile limbii. Pluralitatea și diversitatea limbilor lumii. 

Lingvistica ca ştiinţă. Aspectele lingvisticii. Obiectul de studiu al lingvisticii: limbaj – limbă – vorbire. 

Sincronie și diacronie în lingvistică. Metoda comparativ-istorică. Clasificarea genealogică a limbilor. 

Formele de existenţă ale limbi. Limba ca sistem şi structură. Nivelurile limbii. 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lecții asistate la calculator, proiecte, consultaţii. 

Strategii de 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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