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Obiectivele de formare în cadrul disciplinei:
La nivel de cunoaştere şi înţelegere: Cursul de Întroducere în lingvistică face cunoştinţă cu
noţiunile generale despre tipologia limbilor şi, în special, despre limbile romanice: originea,
evoluţia, tendinţa lor actuală.Utilizarea metodei comparative în diferite domenii ale lingvisticii
ca: fonetica, lexicologia, gramatica, permite în practică de a constata asemănările şi deosebirile
fenomenelor lingvistice dintre diferite limbi romanice şi limba de origine. Metoda comparativă şi
cea statistică sunt instrumentele de bază în cercetările lingvistice. Scopul disciplinei constă în
dezvoltarea deprinderilor studenţilor de a utiliza aceste metode pentru rezolvarea diverselor
probleme cu caracter ştiinţific sau practic, precum şi aprofundarea cunoştinţelor în domeniul
limbilor romanice.
La nivel de aplicare şi integrare studentul trebuie să fie capabil să înţeleagă şi să explice unele
fenomene lingvistice din punct de vedere al originii sau al evoluţiei, ceea ce i-ar permite
însuşirea şi utilizarea lor corectă la studierea limbilor romanice.
Conţinutul cursului: Tipologia limbilor: noţiuni generale despre tipurile de limbi; limbile
romanice. Fonetica: structura silabică; fonetica sintactică: accentuarea, sintagmele, grupul ritmic.
Ortografia: semnele diacritice; dificultăţile ortografice. Lexicologia: cuvintele simple, compuse,
espresiile; sinonimele, antonimele, omonimele, paronimele, polisemia. Gramatica: noţiuni
generale despre morfologie şi sintaxă. Registrele limbilor: academic, familiar, argoul.
Cunoştinţe anterioare necesare: Gramatica limbilor franceze şi române. Geografia: ţările
Europei şi regiunile lor. Noţiuni generale despre istoria Europei, mai ales a Romei.
Evaluarea finală: examen scris sau oral, în nota finală luând în consideraţie atestările şi
activităţile curente în conformitate cu regulamentul în vigoare.
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