
FIŞA DISCIPLINEI
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1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Litere și Arte 

1.3 Departamentul Limba şi literatura  

1.4 Domeniul de studii Limbă și Literatură 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Limba și literatura engleză 
 
i l şşi literatura şi literatura română 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Lexicologie 

2.2 Titularul activităţii de curs   Lect. Dr. Pop Titus 

2.3 Titularul activităţii de seminar Lect. Dr. Pop Titus 

2.4 Anul de studiu I 

2.5 Semestrul 2 

2.6 Tipul de evaluare Examen 

2.7 Regimul disciplinei Obligatorie - DS 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi…  

3.7 Total ore studiu individual 45 

3.8 Total ore pesemestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

  
4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe Cunoașterea limbii engleze la nivel avansat 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

  
5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, echipament multimedia, conexiune 

internet 5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, copiator, echipament multimedia, 

conexiune internet  

1Cf.M.Of.al României, Partea I, Nr.800bis/13.XII.2011,Ordinul ministrului nr.5703 din18 oct.2011 

 

 



6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

C2. Comunicarea eficientă, scrisăşi orală în limba engleză. 

C4.2.explicarea și interpretarea realității lingvistice contemporane. Explicarea 

principalelor linii de evoluție a limbilor străine, a diferențelor dintre normă și uz 

C4.3 Analiza sub aspect lingvistic a oricărui act de comunicare orală sau scrisă; utilizarea 

informației teoretice în aplicații practice. 

C5. Descrierea sistemului fonetic, lexical și gramatical al limbii engleze şi utilizarea 

acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală. 

C5.2 Explicarea clasificărilor morfologice, sintactice, semantice, pragmatice și 

analizarea discursurilor orale și scrise în cele două limbi străine, utilizând aparatul 

conceptual al lingvisticii. 

 Competenţe 
transversale 

CT1.Utilizarea componentelor domeniului limbii și literaturii în deplină concordanţă cu 

etica profesională 

CT2. Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.  

CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor 

de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la 

programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională. 

 
 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice accumulate)  
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Utilizarea adecvată a conceptelor şi noţiunilor  introduse, asimilarea 

noţiunilor lingvistice relevante  

 Cunoaşterea materiei teoretice studiate, discutarea  problemelor în 

limbajul de specialitate. Studierea detaliată a proceselor de formare a 

vocabularului(derivare, compunere, etc) și a structurii lexicale a limbii 

engleze. 

 Aprofundarea cunoştinţelor legate de multiplele aspecte ale 

vocabularului: semantic, funcţional-stilistic, relaţiile semantice între 

cuvinte, fraseologie, registre, etc 

 
7.2 Obiectivele specifice  Îmbogăţirea vocabularului si dezvoltarea abilităţilor de utilizare 

adecvată a acestuia .   

 Studierea prin exemplificare și compunere a proceselor de formare a 

lexicului englez.  

 Capacitatea de a aplica în practică noțiunile teoretice studiate 

(exerciţii de recunoaștere, compunere,  analize gramaticale, etc). 

  

8. Conţinuturi 
 
 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Intro to Lexicology 

 

 

 

 

 

 

Expunere, problematizare 

 

 

 

1 oră 

2. Word-formation processes: 

Affixation-prefixation, suffixation 

Prezentare, exemplificare 

 

2 ore 

3. Word–formation processes -Compounding 

 

Prezentare, exemplificare 

 

2 ore 

4. Word-formation processes -Blending 

 

Expunere, exemplificare 

 

         1 oră 

5. Conversion 

 

 

Expunere, exemplificare 

 

1 oră 
6. Clipping, back-formation, initialisms. 

 

Expunere, exemplificare 

 

1 oră 
7. Clipping, back-formation, initialisms. Expunere, exemplificare 

 

1 oră 



8. The structure of the lexicon, semantic fields 

 

                         

     Expunere, problematizare 

 

 

1 oră 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
2 

9. Syntagmatic and paradigmatic relations:  

                        Synonymy, antonymy, hyponomy, 

metonymy, homonymy, polysemy. 

 

     Expunere, problematizare 

 

2 ore 

10. Multi-word units: phrasal verbs, dependent 

prepositions, idioms, cliches, register 

     Expunere, problematizare 

 

2 ore 

8.2 Seminar   

1. Orientation Discuții, exerciții  1 oră 

2. Prefixation Exerciții interactive 1 oră 
3. Affixation Exerciții interactive 1 oră 
4. Blending and Compounding Exerciții interactive 1 oră 
5. Conversion Exerciții interactive 1 oră 
6. Clipping, Back-formation, Initialism.  Exerciții interactive 1 oră 
7. Mid –term test Test scris 1 oră 
8. Synonymy, antonymy. Exerciții 1 oră 
9. Hyponomy, metonymy, homonymy, polysemy. 

 

Exerciții 1 oră 
10. Phrasal verbs, dependent prepositions Exerciții 1 oră 
11. Idioms, cliches Exerciții 1 oră 
12. Collocations, oxymorons, metaphor 

 

Exerciții 1 oră 
13. Register and style Exerciții 1 oră 
14. End-term test Test scris 1 oră 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din 

străinătate. Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din 

ţară şi din străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei s-

au organizat discuții și întâlniri atât cu profesori de limbă și literatură engleză din regiune,cât si cu 

reprezentanţii angajatorilor din mediul socio-cultural și de afaceri. 

 

10. Evaluare 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs  Cunoştinţe teoretice şi 

aplicative corectitudinea 

și completitudinea 

Examen scris 

 

50% 
 

http://www.english-zone.com/language/english.html
http://www.english-zone.com/language/english.html
http://martinweisser.org/courses/lexicology/intro.html
http://martinweisser.org/courses/intro/intro.html


cunoștinţelor; 

 coerenţa logică; 

 gradul de asimilare a 

limbajului de specialitate; 

 conștiinciozitatea 

 interesul pentru studiu 

individual. 

10.5 Seminar  capacitatea de a opera cu 

cunoștinţele asimilate; 

 capacitatea de 

aplicare în practică a 

noțiunilor predate la curs 

 

 Participare activă la 

seminar 

50% 

a. Standard minim de performanţă 

Elaborarea  unui discurs scris complex, bogat lexical și sintactic, articulat, precis din punct de verere 

logic pe o temă lingvistică. 

Redactarea unui document scris la nivel C1 (B2) pentru argumentarea unui punct de vedere pe o anumită temă, 

coerent și corect din punct de vedere lingvistic. 

Cunoaşterea elementelor fundamentale de gramatică și rezolvarea corectă a unor exerciţii gramaticale. 

Prezența la curs și seminar (minim 70%). 

Cunoaşterea elementelor fundamentale de teorie, rezolvarea corectă a unor exerciţii de lexicologie. 
  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 
19.09.2018 

 
Lect. Dr. Pop Titus  

         Lect. Dr. Pop Titus 

 
 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
01.10.2018  dr. Bökös Borbála 

 

 


