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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Socio- şi etnolingvistica  studiază limbajul uman în funcţie de factorii sociali şi culturali în care o limbă 

concretă funcţionează, impactul schimbărilor din societate asupra limbii, modul în care comunitatea sau individul 

utilizează resursele limbii, precum şi felul în care sunt gestionate resursele limbilor în condiţii de bilingvism şi 

multilingvism. 

În cadrul cursului se vor examina conceptelecomunitate lingvistică/comunitate etnică; 

cod lingvistic / cod etnic/ cod cultural, situaţia lingvistică şi etnică, bilingvismul, multilingvismul şi 

plurilingvismul; diverse aspecte ale diglosiei, condiţiei sociale şi mediul de funcţionare a limbilor; comunicarea 

interculturală; competenţă lingvistică, competenţă sociolingvistică, competenţă etnolingvistică, schimbare de cod. 

Normă lingvistică/sociolingvistică/etnoculturală. 

 Metodele şi procedeele de cercetare sociolingvistică (anchete, interviuri, observaţii etc.). Cursul îşi propune 

scopul să le formeze studenţilor abilităţi de observare şi caracterizare a limbajului folosit fie de o persoană 

concretă, fie de un anumit grup, într-un anumit mediu, să determine caracteristicile situaţiei lingvistice şi modul 

de funcţionare a limbii/limbilor într-o societate sau comunitate. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 

Compeţenţe generale: 

- să determine obiectul de studiu al disciplinei; 

- să definească conceptele de bază ale socio- şi etnolingvisticii; 

- să numească problemele fundamentale ; 

- să explice corelaţia între   limbă, societate, cultură; 

- să difernţieze formele de existenţă a limbii; 

- să caracterizeze tipurile de limbaj după grupele sociale care îl utilizează; 

- să distingă particularităţile argoului şi jargonului; 

- să expună problemele legate de bilingvism, diglosie, conflict lingvistic; 

- să cunoască tehnicile de cercetare socio- şi etnolingvistice. 

Competențe specifice: 

- să utilizeze metalimbajul lingvistic; 

- să selecteze date lingvistice din diferite limbi din toate nivelurile limbii; 

- să utilizeze terminologia în expunere principalelor probleme de socio- şi etnolingvistică; 

- să elaboreze comentarii ale situaţiei lingvistice/ situaţiei etnice; 

- să examineze materialele scrise pentru a depista particularităţile exprimării;                 

- să elaboreze anchete socio- şi etnolingvistice; 

- să realizeze interviuri, anchete, să transcrie materialele respective; 

- să analizeze şi să sintetizeze materialul obţinut prin investigaţii. 

Finalităţi de studii 

Studenții vor putea: 



- să estimeze importanţa “Socio- şi etnolingvistii” în pregătirea  masteranzilor pentru însuşirea celorlalte 

discipline lingvistice; 

- să aprecieze rolul socio- şi etnolingvistiii în educarea gândirii lingvistice şi lărgirea orizontului lingvistic; 

- să valorifice conceptele teoretice în analiza limbilor concrete;  

- să comenteze modul de exprimare al diferitor grupuri sociale/etnice; 

- să distingă formele standard; 

- să “localizeze” interlocutorul după modul de a vorbi; 

- să deosebească cazurile de interferenţă generate de bilingvism; 

- să stabileacă corelaţia dintre limbă ca femomen 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   situaţia lingvistică; 

- să propună proiecte de cercetare individuală a unor probleme de  socio- şi etnolingvistică; 

- să determine corelaţia între disciplinele: “Lingvistica generală” “Lingvisitca  contrastiv-tipologică”, “Socio- şi 

etnolingvistică”. 

Condiții prerechizit 

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

studiu Filologie. 

Teme de bază: Limba, societatea, cultura. Limbă, popor etnie.Comunitate lingvistică/ comunitate etnică.Cod 

lingvistic / cod etnic/ cod cultural Obiectul de studiu şi sarcinile socio- şi etnolingvisticii.   Scurtă istorie a 

apariţiei . Variaţii lingvistice. Tipuri de variaţii. Variaţie, variantă şi varietate. Situaţia de comunicare. Elementele 

situaţiei de comunicare. Parametrii sociolingvistici ai Emiţătorului. Idiolect. Sociolect. Dialect.Reprtoriu verbal, 

registre lingvistice. Sitaţia lingvistică/situaţia etnică.Monolingvism, bilingvism.Multilingvism, plurilingvism. 

Comunicarea itercultirală/comunicarea iteretnică.Bilingvismul individual, bilingvismul de grup, comunicarea 

bilingvă. Bilingvism, diglosie, conflict lingvistic/conflict etnic.Bilingvism şi interferenţa lingvistică. Competenţă 

comunicativă, competenţă lngvistică. Competenţă sociolingvistică, competenţă etnolingvistică.Schimbare de cod. 

Normă lingvistică/sociolingvistică/etnoculturală.Bariere lingvistice – problemă lingvistică, socială şi 

culturală.Elemente de analiză socio-  şi etnolingvistică.Funcţia identitară a argoului.Referinţa culturală a 

proverbului:etnocâmpul culorilor;ierarhia socială; adevăr; cinste; cunoaştere; demnitate; educaţie ş.a. 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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