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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul Lingvistica contrastiv-tipologică se impune ca absolut necesar şi de importanţă deosebită, 

prezentându-se ca  un domeniu de specializare, care să furnizeze masteranzilor o orientare de principiu în 

domeniul atât de complex al tipologiei lingvistice. 

Scopul principal al disciplinei este de a arăta principiile și tehnicile de bază în studiul tipologic al limbilor, a 

le forma  deprinderi de analiză  contrastiv-tipologică  a fenomenelor de limbă, a le cultiva spiritul de observaţie, a 

lărgi orizontul de cultură generală al masteranzilor, a le forma şi îmbogăţi metalimbajul lingvistic. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Competenţe generale: 

- să demonstreze capacitatea de analiză şi sinteză; 

- să acumuleze cunoştinţele de bază în domeniul de studii; 

- să aplice în practica profesională cunoştinţele dobândite; 

- să dezvolte abilităţile necesare în comunicarea orală şi scrisă; 

- să însuşească la un nivel suficient o a doua limbă ; 

- să-şi cultive priceperea de a lucra în echipă în procesul de însuşire a materiei; 

- să posede abilităţi de cercetare; 

- să dezvolte abilităţi de management al informaţiei; 

- să manifeste gândire critică la evaluarea unor teorii, concepţii etc.; 

- să-şi cultive spiritul creativităţii; 

- să demonstreze capacitatea de a lucra independent; 

- să dea dovadă de responsabilitate la realizarea obiectivelor scontate. 

Competențe specifice: 

- să acumuleze cunoştinţe în domeniul clasificării şi cercetării din diverse perspective a limbilor; 

- să  acumuleze cunoştinţe privind corelaţia dintre limbile studiate în plan fonetic, lexical şi gramatical; 

- să aplice eficient cunoştinţe referitoare la specificul limbilor studiate la diferite niveluri; 

- să înregistreze şi să aprecieze fenomene de ordin fonetic, lexical şi gramatical în diferite limbi; 

- să stabilească asemănări şi deosebiri între limbile studiate; 

- să releve pertinenţa unor concepţii, teorii axate pe probleme privind clasificarea, originea și răspândirea 

limbilor; 

- să dezvolte capacitatea de a comunica oral şi scris în limba română; 

- să aprecieze variate fenomene în limbile comparate; 

- să posede  procedee / principii ale metodelor de cercetare a limbilor (comparativ-istorică, confruntativ-

contrastivă, tipologică ş.a.). 

Finalităţi de studii 

Studenții vor putea: 



- să demonstreze capacitatea de a disocia factorii ce implică specificul limbilor; 

- să pună în lumină pertinenţa unor criterii aplicate la compararea limbilor; 

- să evidenţieze specificul limbii române în context general romanic;   

- să estimeze la justa valoare unele concepţii şi teorii privind limbile ; 

- să aprecieze contribuţia lingviștilor de vază la elucidarea aspectelor controversate de lingvistică 

tipologică; 

- să participe la realizarea unor teze de obiect. 

Condiții prerechizit: 

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

studiu Filologie. 

Teme de bază: Lingvistica contrastiv-tipologică ca  domeniu al lingvisticii. Obiectul de studiu  şi sarcinile. Tipul 

lingvistic. Universalii lingvistice. Tipologie fonetică. Tipologie  morgologică. Tipologie  sintactică. Tipologie 

lexicală. Principalele tipuri de limbi. Bilingvism şi interferenţa lingvistică. Analiza contrastiv-tipologică a 

obiectului gramatical din perspectiva contrastiv-tipologică. Categoria timpului din perspectiva contrastiv-

tipologică. Analiza contrastiv-tipologică privind vocabularul afectivităţii în limbile română şi engleză. Test de 

evaluare. 

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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