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LINGVISTICA COMPUTAŢIONALĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul  

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor 

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 0613.5 Informatică aplicată 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

I (învăţământ cu frecvenţă) 2 E fundamentală obligatorie 5 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

150 45 30  45 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Tehnologii ale limbajului natural, Lingvistica teoretică. 

Conform competenţelor Posedarea teoriei generale a limbajului.  

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor perfecta rapoarte conform condiţiilor impuse de indicaţiile metodice. 
Termenul de predare a lucrării de laborator – o săptămână după finalizarea acesteia. 
Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează cu 1pct./săptămână de 
întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 

CP4. Definirea conceptelor, teoriilor, modelelor şi metodelor specifice modelării limbajului 
natural. 

 Utilizarea instrumentelor de bază pentru explicarea şi interpretarea procedeelor de 
procesare a limbajului natural. 

 Utilizarea în cadrul activităţii de procesare a aparatului logico-formal matematic. 
 Abilitatea de a procesa computaţional date şi informaţii structurate şi nestructurate, de a 

interpreta şi corela informaţiile textuale şi de a le analiza. 
 Adoptarea unei abordări orientate spre utilizarea noilor tehnologii şi programe bazate pe 

computer. 

CP3. Evaluarea şi asigurarea calităţii instrumentelor de procesare a limbajului natural. 
 Aplicarea de principii şi metode de bază din tehnologiile digitale pentru identificare și 

analiză a proceselor de  realizare de programe software. 
 Proiectarea componentelor software: elaborarea resurselor lingvistice necesare. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Realizarea lucrărilor de laborator cu utilizarea corectă a surselor bibliografice şi 
metodelor specifice, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată, precum 
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şi susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă 
a unor soluţii tehnice din domeniu. 

CT3. Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 
etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 

6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Pregătirea şi calificarea tinerilor specialişti în lingvistica computaţională. 

Obiectivele specifice să posede în mare măsură teoria generală a limbii;  
să fie capabili să soluţioneze diverse probleme legate de  aplicarea cunoştinţelor din 
domeniul modelării limbajului şi a proceselor de comunicare verbală;  
să poată utiliza în cadrul activităţii sale aparatul logico-formal matematic; 
să înveţe şi să utilizeze instrumentele existente de procesare a limbajului natural. 
familiarizarea cu noile tehnologii şi programe lingvistice bazate pe computer.  

 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 
 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere în LC. Conceptul de LC şi componentele sale. 3  

T2. Semantica structurală. Limbaj-obiect – metalimbaj. Sememul și semul. 
Structura sememului: semantem, clasem, virtuem. Coerența semantică. 
Izotopia. 

6  

T3. Semantica transformaţională. Lexiconul și regulile. Formative: mărci 
semantice și mărci distinctive. Restricții  selective. Descrierea sensului unui 
formativ. Lecțiunile și amalgamarea lor. Clasificarea enunțurilor în 
semantica transformațională. 

6  

T4. Lingvistica corpusului. Noţiune de corpus. Tipuri de corpus. Necesitatea 
lucrului pe corpus. Elaborarea unui corpus. Segmentarea textelor. 
Adnotarea corpusului. Tipuri de adnotare a corpusului. 

6  

T5. Adnotarea morfosintactică a corpusului. POS tagging. Seturi de etichete. 
Atribute şi valori ale PDV. 

6  

T6. Adnotarea sintactică a corpusului. Dependency Grammar Annotator. Relaţii 
de dependenţă în limba română. 

6  

T7. Adnotarea semantică a corpusului. Lexiconul. Mărcile semantice. 
Ambiguitatea. 

  

T8. Dezambiguizarea sensurilor cuvintelor (WSD): noțiune, principii. Abordarea 
bazată pe dicționar. Combinarea surselor de cunoștințe. Dezambiguizarea 
sensurilor cuvintelor (WSD): abordarea statistică și cea machine learning. 
Aplicații ale WSD. 

6  

T9. Noţiune de ontologie. Tipuri de ontologii. Utilizarea ontologiilor. Instrumente 
de creare a unei ontologii. Elaborarea unei ontologii cu ajutorul editorului 
de creare a sistemelor inteligente Protégé. 

6  

Total prelegeri: 45  

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Semantica structurală şi transformaţională. 8  
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LL2. Adnotarea morfosintactică a textului în baza   setului de etichete elaborat. 6  

LL3. Adnotarea sintactică a textului în baza gramaticilor de dependenţă. 8  

LL4. Elaborarea unei ontologii în Protégé. 8  

Total lucrări de laborator/seminare: 30  
 

8. Referinţe bibliografice 

Principale 1. Jurafsky, D., J. H. Martin. Speech and Language Processing: An Introduction to Natural 
Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition . Prentice-Hall, 
2000; www.cs.colorado.edu/~martin/slp.html . 
2. Mitkov Ruslan. The Oxford Hadbook on Computational Lingustics. 
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199276349.001.0001/ox
fordhb-9780199276349  
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27.  http://www.racai.ro/media/radu-ion-tezadoc.pdf 
28.  http://www.todaysoftmag.ro/article/82/semantic-web-scurta-introducere 
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30.  http://www.unibuc.ro/prof/zafiu_r/docs/res/2011maranafora_bd_560791.pdf 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Lucrări de laborator Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

15% 15% 30% 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii tematicilor abordate. 
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