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Statutul: disciplină obligatorie
Integrarea cursului în programul de studii:
Cursul de lingvistică generală se înscrie în lista disciplinelor fundamentale ale specialităţii „Limba
şi literatura franceză şi limba engleză”. Cursul are drept obiectiv de bază formarea sau dezvoltarea,
la studenţii absolvenţi, a unui şir de competenţe gnoseologice, praxiologice, de creare. Formarea sau
dezvoltarea cu succes a competenţelor enumerate în cadrul cursului condiţionează exercitarea
profesiei de profesor de limba şi literatura franceză şi limba engleză, când se cere a efectua diferite
comparaţii de ordin filologic, generalizări teoretice, aplicări ale unei reguli de limbă, selectări de
aserţiuni etc.
Competenţe prealabile:
Pentru a se înscrie la cursul dat, studenţii trebuie să aibă competenţe ce ţin de fonologie, gramatica
teoretică, stilistică şi poetică, lexicologie, semantica funcţională, lingvistica textului, semiotică etc.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
Cursul are drept obiectiv de bază formarea sau dezvoltarea, la studenţii absolvenţi, a unui şir de
competenţe de diferit ordin: gnoseologice – să opereze cu aparatul epistemologic al cursului, să
recunoască corect diferite fenomene de limbaj, să deosebească diferite adevăruri ştiinţifice cu
referire la ele; să determine natura acestor fenomene; să reproducă corect diferite aserţiuni cu
privire la ele; să descrie corect diferite mecanisme ce stau la baza comunicării prin limbaj; să
interpreteze adecvat diferite fenomene de limbaj; să explice diferenţe, asemănări în abordarea
problemelor de limbaj; să definească corect diferiţi termeni; să identifice anumite fenomene de
limbaj; să combine cunoştinţele obţinute la cursul de lingvistică generală cu cele obţinute la late
cursuri; să rezume unel aserţiuni etc.; praxiologice – să utilizeze corect cunoştinţele de ordin
teoretic la fenomene concrete de limbaj; să se servească adecvat de o teorie pentru a demonstra
ceva, să restructureze o teorie pentru a o simplifica; să generalizeze anumite poziţii cu privire la
limbaj; să analizeze fapte de limbă; să sintetizeze fenomene; să le compare, să stabilească
deosebirile şi asemănările dintre ele; să comunice corect o informaţie cu caracter lingvistic; să
demonstreze o teorie lingvistică; să argumenteze o ideie; să consulte surse bibliografice etc.; de
creare – să cerceteze de sine stătător anumite subiecte ce ţin de lingvistica generală; să modifice o
părere; să inventeze o schemă ce redă un fenomen de limbaj; să dezvolte o teorie; să selecteze
exemple care confirmă o teorie asupra limbajului.

Finalităţile cursului:
Studentul care a audiat cursul dat trebuie: să ştie a opera cu aparatul epistemologic al cursului, să
recunoască corect diferite fenomene ce ţin de lingvistică, să deosebească diferite adevăruri
ştiinţifice cu referire la ele; să determine natura acestor fenomene; să reproducă corect diferite
aserţiuni cu privire la ele; să descrie corect diferite mecanisme ce stau la baza limbii, limbajului; să
interpreteze adecvat diferite fenomene de limbaj; să explice diferenţe, asemănări în abordarea
problemelor ce ţin de limbaj; să definească corect diferiţi termeni; să ştie a combina cunoştinţele
obţinute la cursul dat cu cele obţinute la alte cursuri; să utilizeze corect cunoştinţele de ordin
teoretic la fenomene concrete de limbaj; să se servească adecvat de o teorie pentru a demonstra
ceva, să restructureze o teorie pentru a o simplifica; să generalizeze anumite poziţii cu privire la
limbaj; să analizeze fapte glotice; să sintetizeze fenomene; să le compare, să stabilească deosebirile
şi asemănările dintre ele; să comunice corect o informaţie cu caracter lingvistic; să demonstreze o
teorie lingvistică; să argumenteze o ideie; să ştie a consulta surse bibliografice; să cerceteze de sine
stătător acele subiecte care sunt indicate de profesor; să ştie a modifica o părere; să ştie a inventa o
schemă ce redă un fenomen glotic; să poată dezvolta o teorie; să poată selecta exemple care
confirmă o teorie asupra limbajului.
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Activităţi de lucru individual: activităţile de lucru individual, propuse în cadrul cursului au drept
scop consolidarea cunoştinţelor obţinute la curs, formarea treptată a competenţelor şi deprinderilor
de cercetare a limbajului. Ele se reduc la următoarele: comentarea diferitelor aserţiuni (de exemplu:
Limba este subiectivă din perspectiva fenomenului nominalizat şi obiectivă din perspectiva
individului ce o utilizează (W. von Humboldt)), scrierea unor esee, referate, citirea critică a unor
lucrări teoretice, studii de caz etc. Activităţile în cauză sînt de natură individuală sau în grup.
Evaluarea produselor învăţării se face prin metodele expuse mai jos.

Evaluare:
Sistemul de evaluare a studentului la curs include:
I) forme:
1) p a r ţ i a l e: a) de verificare teoretică: fişe cu însărcinări, exerciţii teoretice de aplicare,
consolidare, verificare şi creativitate, axate pe submodulurile unui modul; discuţii ghidate de
profesor pe marginea subiectelor cursului; b) de verificare practică: exerciţii practice;
2) s u m a t i v e: un test de evaluare dinamică şi unul de evaluare finală în cadrul examenului;
II) o apreciere continuă şi una finală cu note de la 1 la 10.
Chestionar pentru evaluarea finală
Natura limbajului: Limba - fenomen social din perspectiva originii, dependenţei de societate şi
funcţiunilor. Dependenţa compartimentului lexical al limbajului de societate. Esenţa limbajului din
perspectiva facultăţii de a fi vocal şi raţio-nal. Caracterul deschis al limbajului. Caracterul
discontinuu al limbajului. Realităţile denumite de unităţile limbajului. Funcţiunile limbajului:
Funcţiunea comunicativă. Funcţiunea nominativă. Funcţiunea cognitivă şi acumulativă.
Funcţiunea expresivă. Funcţiunea poetică. Funcţiunea fatică. Funcţiunea metaglotică. Funcţiunile
imperativă, indicativă şi interogativă. Funcţiunile expresivă, apelativă şi reprezentativă.
Funcţiunile emotivă, conativă şi referenţială. Corelaţia limbajului cu gîndirea: Ştiinţele care
studiază corelaţia limbajului cu gîndirea. Perspectivele de abordare a corelaţiei. Corelaţia limbajgîndire şi corelaţia obiect-idee-cuvînt. Tipuri de gîndire şi materializarea lor în limbaj. Unităţi ale
limbajului şi unităţi ale gîndirii. Importanţa limbajului ca mijloc de comunicare: Limbajul şi
societatea. Comunicarea prin limbaj verbal şi nonverbal. Aspecte ale limbajului: Perspectivele de
abordare a aspectelor limbajului. Aspecte principale. Aspecte secundare. Limbajul drept obiect de
cercetare interdisciplinară: Limbajul – obiect de cercetare a filozofiei. Perspective lingvistice în
abordarea limbajului. Strategii filologice de investigare a fenomenelor de limbaj. Perspective
logice şi psihologice în studiul limbii şi vorbirii. Cercetarea fenomenelor de limbaj din perspectivă
istorică. Limbajul artificial şi perspective matematice de abordare a lui. Limbajul – obiect de
cercetare a medicinei, psihopatologiei şi antropologiei. Lingvistica– ştiinţă socială: Motivarea
socială a apariţiei limbii. Tipuri de grupuri sociale şi clasificarea unui limbaj. Factorii sociali şi
rolul lor în dezvoltarea limbii. Metode comune de cercetare ştiinţifică aplicate în lingvistică.
Metode specifice de cercetare a fenomenelor glotice. Metode moderne de cercetare a fenomenelor
de limbaj. Procesul de comunicare. Limbajul – sistem semiotic. Limbă, vorbire, activitate de limvaj.
Naşterea şi dispariţia limbilor. Muabilitate glotică şi condiţii de manifestare. Sensul şi ritmul
evoluţiei limbii. Dimensionarea limbajului în bază de stil. Clasificarea limbajelor în baza
principiului antropologic. Dimensionarea limbajului în baza principiului teritorial. Clasificarea
limbajelor în baza sursei. Dimensionări structurale ale limbajului. Interacţiuni glotice.
Model de test de evaluare finală
Prénom et nom de l’étudiant _____________________________, groupe _______
Barème d’évaluation du test: pour 45-50 points accumulés – la note 10, pour 40-45 points
accumulés – la note 9, pour 35-40 points accumulés – la note 8, pour 30-35 points accumulés – la
note 7, pour 25-30 points accumulés – la note 6, pour 20-25 points accumulés – la note 5; pour 15-20
points – la note 4; pour 14-10 points – la note 3; pour 9-5 points – la note 2; pour 4-1 points – la note
1.
I. Cochez la réponse correcte aux questions ci-dessous. Argumentez votre choix (évaluation: 1
point pour chaque réponse correctement cochée et 1 point pour chaque réponse suffisamment
argumentée):

(a) Quel est l’objet d’étude de la linguistique générale contemporaine? Réponses: □ la langue comme
réalité statique; □ l’individu qui veut parler; □ la parole d’un groupe social pris à part; □ la
langue et sa relation avec la société; □ le langage comme phénomène social.
(b) Qu’est-ce le langage humain? Réponses: □ une totalité de règles sur l’emploi des unités
verbales;
□ un phénomène totalement psychique que les scientifiques étudient
constamment; □ un code (une totalité d’unités et de relations) que les individus humains
emploient situationnellement; □ l’unique activité du cerveau humain; □ l’articulation des
sons.
(c) Qu’est ce qui est indispensable en premier lieu pour que le langage humain soit produit? Réponses:
□ l’existence d’un individu qui le produise; □ l’existence des académies, des associations
scientifiques qui étudient son fonctionnement; □ le fait qu’il renferme toujours beaucoup
d’unités; □ l’existence d’une situation de communication (renfermant interactants, nécésité
et/ou intention de communication et/ou possibilité de communiquer, lieu, temps etc.)
dans laquelle le langage fonctionne; □ l’unique fait que l’individu puisse parler.
(d) Que désignent les unités du langage humain? Réponses: □ les unités de la réalité objective ou
subjective; □ les objects de la réalité; □ les images, dans la conscience humaine, des êtres de
la réalité objective ou subjective; □ des états et le passage d’un état à un autre; □ les images,
dans la conscience humaine, de toutes les unités de la réalité objective ou subjective –
objects (ou même classes d’objects), êtres (ou même familles ou espèces d’êtres), états (ou
passage d’un état à un autre).
(e) Quelle est la vraie cause externe des changements dans une langue que les scientifiques du XX e
siècle mettent en relief le plus souvent? Réponses: □ la différence raciale des individus qui
laisse une empreinte évidente dans leur façon de parler; □ l’influence du substrat d’une
langue sur ses formes ultérieures; □ les inovations des enfants qui entraînent des
changements majeurs dans les langues des adultes; □ l’évolution de la société, de la pensée
et de la connaissance qui conditionne l’apparition de nouvelles réalités et, par conséquent,
de nouvelles unités langagières; □ la „mode” linguistique qui entraîne l’apparition de
nouvelles unités.
II) Donnez une suite logique aux phrases ci-dessous (évaluation: 1 point pour chaque suite
correctement donnée et 1 point pour l’originalité de celle-ci):
a) La langue humaine a un caractère objectif, tandis que la parole
b) La valeur du signe langagier est
c) Le langage humain renferme des unités à un contour cognitif et
d) En lignes générales, le langage féminin se distingue du langage masculin par
e) Chez l’individu humain, entre le langage et la pensée il existe
III) Déterminez le style fonctionnel auquel peut être rapportée l’unité ci-dessous. Argumentez
votre réponse (évaluation: 2 points pour le style fonctionnel correctement déterminé et 3 points
pour une argumentation cohérente et ample de la réponse):
Il allait ramasser des histoires extraordinaires le long des chemins qui les avaient vues se produire dans les
temps passés. Il avait le don de les faire resurgir pour en amasser, dans son char-à-bancs, les héros invisibles
à tout autre que lui. Autour de l’auberge, entre les champs cultivés et la forêt au loup, il avait découvert un
gisement de contes comme il y a des veines de charbon. Mais les contes n’étaient pas sous terre, ils étaient en
surface et à hauteur d’homme. Trois heures lui suffisaient le plus souvent pour en moissonner un qui était
mûr... (P. Jakez-Hélias, La Nuit singulière).

IV) En vous appuyant sur la phrase ci-dessous démontrez que l’analyse en constituants
immédiats est une méthode efficace de recherche en linguistique (évaluation: 5 points pour la
démonstration absolument correcte; 3 points pour l’ampleur de la réponse et 2 points pour sa
coéhence):
Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Vestphalie, car son château avait une porte et
des fenêtres (Voltaire, Candide).
V) Commentez (et critiquez si le cas se présente) l’assertion ci-dessous (évaluation: 8 points
pour la correctitude maximale des commentaires, 5 points pour l’argumentation extrêmement
riche de la position, 1 point pour la référence aux savants notoires et à leurs théories, 1 point pour
la cohérence des commentaires):
Le signe linguistique est une réalité psychique (F. de Saussure).
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