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FIŞA DISCIPLINEI  

 

Denumirea 
disciplinei 

COMPETENȚE DE 
COMUNICARE C IV (CDC 
C IV)  

LIMBA FRANCEZĂ 

Codul 
disciplinei 

4.OB03.DS 

Anul de studiu II Semestrul 4 
Tipul de evaluare finală (E, CO, 
V) 

E 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 
OP – opţională, FC – facultativă) 

OB Număr de credite 
3 

Total ore 
din Planul 

de 
învăţământ 

28 

Total ore studiu individual 

14 
Total ore pe 

semestru 

42 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DF – disciplină fundamentală, DS – disciplină de specialitate, DD - 
disciplină în domeniu; DC – de aplicație (complementară), PR – 
stagiu de pregătire practică, DP – disciplină pentru pregătire 
psihopedagogică 

DF 

Titularul(a) 
disciplinei 

Lector univ.dr. Flaminia Botez 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI 
STRAINE  

 
Numărul total de ore pe 
saptamână din Planul 

de învăţământ 
Domeniul de 

studii  
LIMBI MODERNE APLICATE 

Ciclul de studii 
(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENŢĂ  
Total C S L P 

Programul de 
studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE  
2 2 - - - 

 

Precondiții de curriculum 
Nivel B1.3 CECRL, dobândirea cunoștințelor și abilităților 
presupuse de parcurgerea disciplinelor Competențe de 
comunicare C I, II și III – limba franceză 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină  
 

La sfârşitul cursului studenţii trebuie să poată: 
• identifica elementele lexicale rezultate în urma aplicării 

mijloacelor de îmbogăţire a vocabularului (derivați, 
compuși, compuși savanți etc.); 

• deduce sensul unui derivat/compus savant în urma 
aplicării tehnicilor de analiză lexicală; 

• identifica sintagmele fixe („synapsies”) şi aplica testele 



specifice pentru a le deosebi de sintagmele libere; 

• efectua activităţi de documentare adecvată (dicţionare, 
glosare, Internet) pentru a înţelege sensul compuşilor 
savanţi; 

• analiza critic un dicţionar monolingv/bilingv pentru a 
decide dacă acesta poate fi un instrument viabil de 
lucru în activitatea de traducere. 

Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului,  numărul de ore de predare pentru 
fiecare capitol al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), numărul total 
de ore, bibliografia) 

Curs 

Metode de 
predare 
(Clasice, 
clasice 

interactive, cu 
suport digital 

ș.a.)  

Nr. de 
ore 

alocate 

I. Introducere în lexicologie şi studiul analitic al faptelor de 
limbă. 
 

Generalităţi: Lexicologia ca disciplină de studiu; obiectul de 
studiu al lexicologiei; compartimentele de bază ale 
lexicologiei; lexicologia sincronică şi cea diacronică. Lexic 
versus vocabular. (2 ore) 
Variaţia lexicală (geografică, socială, diacronică în funcţie de 
domeniu sau de mijlocul de comunicare) (2 ore) 
Relaţii lexicale: omonimie, sinonimie, antonimie, hiperonimie, 
polisemie, parte-întreg  (2 ore) 
Căi şi mijloace de îmbogăţire a vocabularului. (2 ore) 
Probleme de semasiologie. Sensurile cuvintelor. Evoluţia 
semantică a cuvintelor. (2 ore) 

Metode 
clasice 

interactive şi 
cu suport 

digital 

10 

II. Neologie. Mijloace de îmbogățire a vocabularului limbii 
franceze contemporane 
A. Neologia formală  

Contribuţia principalelor limbi europene; unitatea lexicală 
neologică, problema noutăţii neologismului (2 ore) 
Derivarea : derivare diacronică şi sincronică ; diferenţa dintre 
flexiune şi derivare ; prefixe şi sufixe (4 ore); 
Compunerea. Sintagme lexicalizate şi sintagme libere ; 
„mots-valises” ; trunchierea şi acronimia (2 ore); 
 Conversie :  schimbarea functiei (valorii) gramaticale versus 
omonimie şi polisemie. Conversia verticală (2 ore) 

B. Neologia semantică. Metafora şi metonimia, 
împrumuturile prin calchiere, imprumuturile prin 
conversie (2 ore) 

12 

III. Lexicografie 
Prezentare istorică a lexicografiei franceze. Tipuri de 
dicţionare contemporane. (2 ore) 
Caracteristici ale dicţionarului: nomenclatură, alegerea 
modului de redactare, criterii lingvistice. Organizarea 
microstructurii unui dicţionar (2 ore) 

6 



Analiza semantică în interiorul articolelor de dicţionar. 
Definiţii, exemple, citate (2 ore) 

TOTAL ORE 28 

 

Bibliografie recomandată  (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 

Gurgu, M. (2010). Lexicologie et lexicografie – Support de cours et choix de textes. CD-ROM 

Lehman, A. et Martin-Berthet, F. (2013). Lexicologie : Sémantique, morphologie et 
lexicographie (Lettres). Paris: Nathan. 

Mortureux, M.-F. (2008). La lexicologie entre langue et discours. 2e édition revue et corrigée. 
Paris: Armand Colin. 

Polguère, A. (2008). Lexicologie et sémantique lexicale : Notions fondamentales. Édition 
revue et augmentée. Montréal: Presses Universitaires de Montréal. 

  
 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 40% 
Susţinerea lucrărilor practice de laborator  
Susţinerea finală a proiectelor  
Testarea periodică prin lucrări de control  

Testarea continuă pe parcursul semestrului 30% 
Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice   
Participarea la orele de curs și aplicații 30% 
Alte activităţi (de precizat care)  efectuarea de teme  
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: studenții trebuie să efectueze o serie de 
exerciții de lexicologie în care trebuie să pună în aplicare cunoștințele referitoare la 
mijloacele de îmbogățire a vocabularului. De asemenea, ei au de analizat intrări de 
dicționar monolingv sau bilingv și trebuie să formuleze o opinie critică la calitatea acestora 
din punctul de vedere al utilizării în procesul de traducere. 

 

Numărul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completează după caz) 

Studiul notiţelor de curs 2  
Pregătirea pentru examinarea 
finală 

2 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărţi etc. 

2  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

2  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire 
pentru seminar,  proiect, laborator etc. 

2  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 
etc. 

2  
Documentarea prin reţeaua 
internet 

2 

Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activităţi ………………….….  
Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 
 

 

 



Semnături: 

Data completării:  
Titular de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

10.10.2022  
Lectoruniv.dr.Flaminia Botez 

 
 

 
 
 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. dr. Raluca Mihaela Ghențulescu 

 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI 

 

 


