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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Obiectivul general al disciplinei Lingvistica generală şi comparată rezidă în a iniția studenții în materie de istorie 

a lingvisticii, în probleme controversate de teorie a limbii, contribuind astfel la formarea unei viziuni  integre care 

i-ar ajuta să se orienteze în probleme de lingvistică. Cursul cuprinde trei compartimente - istoria lingvisticii, 

probleme de teorie a limbii și metode lingvistice - care relevă ideile filosofice ce stau la baza concepțiilor 

lingvistice, cele mai importante aspecte ale lingvisticii generale (limba -  fenomen social, limba și societatea, 

limba ca sistem al sistemelor, nivelele limbii, corelația dintre limbă și vorbire etc.) și descrierea succintă a 

principalelor metode tradiționale și moderne. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului  

Competențe generale: 

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

situații diverse;  

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

- abilitatea de a utiliza și a manipula tehnologiile informaționale; 

- capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului și 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: 

- însuşirea de informaţii privind probleme specifice de lingvistică generală;  

- analiza și sinteza diverselor teorii și opinii în domeniul lingvisticii generale; 

- comunicarea ideilor, problemelor și soluțiilor din domeniul științelor practicate atât într-un mediu specializat, 

cât și în unul nespecializat; 

- formularea și argumentarea unui punct de vedere propriu asupra problemelor analizate. 

Finalităţi de studii: 

- utilizarea  terminologiei lingvistice în expunerea problemelor de lingvistică generală; 

- valorificarea conceptelor teoretice în analiza limbilor concrete; 

- descrierea contribuției savanților de vază la elaborarea și dezvoltarea lingvisticii generale; 

- cunoaşterea principalelor metode de cercetare, specifice lingvisticii generale; 

aprecierea locului şi rolului lingvisticii generale în procesul de cunoaștere, 

- înţelegerea relaţiei existente între metodele de cercetare în lingvistică şi principiile teoretice corespunzătoare 

acestora; 

- aplicarea metodelor de cercetare în lingvistică la diverse niveluri ale limbii (române) (fonologic, morfologic, 

sintactic, lexical etc.); 

- înţelegerea mecanismului funcţionării limbilor naturale în diverse ipostaze ale dezvoltării lor; 

- crearea unor exemple proprii privind problemele abordate. 



Condiții prerechizit 

 Pentru a audia cursul, studenții trebuie să acumuleze credite la disciplinele Introducere în lingvistica 

generală, Lexicologie, Fonetica şi dialectologia limbii române, Limba și civilizația latină, Morfologie. 

Teme de bază: 1. Lingvistica premodernă. Lingvistica în antichitate. 2. Lingvistica în Evul Mediu, epoca 

renașterii și cea postrenascentistă. 3. Lingvistica modernă. Elaborarea metodei comparativ-istorice. 4. Elaborarea 

Lingvisticii generale. Concepția lingvistică a lui Wilhelm von Humboldt. 5. Naturalismul lingvistic. 6. 

Psihologismul lingvistic. 7. Școala neogramaticilor. 8. Școlile antineogramaticiste. 9. Lingvistica comparativ-

istorică în a doua jumătate a sec. XIX – înc. sec. XX. 10. Ferdinand de Saussure Curs de lingvistică generală. 11. 

Școala sociologică franceză. 12. Școlile structuraliste. 13. Integralismul lingvistic. Concepția lui E. Coșeriu. 14. 

Probleme de teorie a limbii. 15. Limba - sistem semiotic. 16. Limbă și vorbire. 17. Dezvoltarea și funcționarea 

limbii. 18. Metode lingvistice. 

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

conversaţia, dialogul în scris, analiza de text, chestionarul. 

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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