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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Disciplina Interferenţe lingvistice şi culturale în spaţiul pruto-nistrean este destinat masteranzilor. Prima parte a 

cursului este dedicată istoriei formării dialectului dacoromân, a doua parte a disciplinei este dedicată principalelor 

momente ce țin de evoluţia limbii române, odată cu apariţia primelor texte scrise în limba română. Obiectivul de 

bază al disciplinei este explicarea caracteristicilor limbii române ca limbă romanică, precum şi a trăsăturilor care 

o individualizează datorate fondului lingvistic autohton, a superstratului slav sau a împrumuturilor de provenienţă 

maghiară germană, greacă şi turcă. Obiectivele specifice sunt introducere teoretică în studiul ştiinţific al istoriei 

limbii române, cunoaşterea principalelor aspecte din evoluţia cronologică a disciplinei; exersarea inteligenţei, 

impunerea rigorilor gândirii, dezvoltarea metodei, a calităţilor logice şi a calităţilor lingvistice în vederea formării 

unor idei clare cu privire la istoria limbii române; cuprinderea într-o structură unitară şi coerentă a problemelor 

privitoare la istoria limbii.   

  Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competențe transversale: 

- Competenţa de lectură; 

- competenţa de documentare;  

- competenţa de scriere academică;  

- competenţa de comunicare orală;  

- competenţa de argumentare;  

- competenţa de analiză textuală; 

- competenţa de cooperare. 

Competențe specifice: 

- generalizarea cunoștințelor din domeniul științelor socioumane; 

- însuşirea de informaţii privind probleme specifice de istoria limbii;  

- descrierea evoluției limbii române de la origini și până în prezent; 

- aplicarea principalelor tehnici şi metode în cercetarea lingvistică diacronică. 

Finalităţi de studii 

- utilizarea instrumentarului teoretic în analiza elementelor de bază ale foneticii contrastive; 

- efectuarea descrierii de ansamblu a sunetelor limbii române, engleze sub aspect articulatoriu, perceptiv şi 

acustic; 

- analiza corelaţiei dintre trăsăturile articulatorii şi cele acustice ale sunetelor descrise, stabilindu-se, sub acest 

raport, specificul limbii române literare; 

- aplicarea corectă a normele de ortografiere, ortoepie și punctuație ale limbii române, engleză; 

- utilizarea conceptelor teoretice în realizarea cercetărilor independente în probleme de fonetică. 



Condiții prerechizit 

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

studiu Filologie. 

Teme de bază: 

Istoria limbii române. Generalități. Romanizarea. Teorii referitoare la teritoriul şi epoca de formare a poporului si 

a limbii române. Elementul latin din structura limbii române. Substratul limbii române (elemental autohton). 

Influențe lingvistice și culturale (Influența slavă, maghiară, greacă. Influența turcă. Influența franceză. Influența 

italiană. Influența germană. Influența engleză). 

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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