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TEHNOLOGII ALE LIMBAJULUI NATURAL 

1. Date despre unitatea de curs/modul  

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 

Departamentul Informatică Aplicată 

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) 1 E fundamentală obligatorie 3 
 

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 

90 30 15 - 30 15 
 

3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Lingvistică teoretică descriptivă, gramatică, informatică, aplicații Windows. 

Conform competenţelor Să  fie capabili să soluţioneze diverse probleme computaţionale 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. 

 

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 

 

CP1. Explicarea și utilizarea conceptelor generale din următoarele niveluri ale lingvisticii: 
morfologie, sintaxă, semantica, discurs, și pragmatic. 

 utilizarea cunoștințelor despre morfologie, sintaxă, semantică și lexic în scopul de a 
dezvolta sisteme, și de a explica sistemele, utilizând aceste niveluri; 

 clarificarea diferențelor dintre analiză, generare și filtrare în sistemele bazate pe text;  
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a modelelor noi pentru adoptarea 

procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesarea textelor. 
 Aplicarea cunoştinţelor teoretice la identificarea şi analiza tendinţelor de dezvoltare, a 

metodelor de procesare, de modelare şi de utilizare a aplicaţiilor din domeniul TLN. 

CP2. Utilizarea limbajelor de nivel înalt în sistemele informatice de tratare şi gestiune a 
datelor. 

 utilizarea instrumentelor și resurselor de bază ale tehnologie limbajului , cum ar fi part-of 
speech taggers, chunkers, corpusuri și lexic, în scopul de a construi noi aplicații; 

 a analiza și explica ce probleme din tehnologia limbajului ar putea fi rezolvate cu 
rezultate utilizabile, și care nu au putut fi rezolvate; 

 a proiecta și efectua o evaluare mai simplă a unui sistem din tehnologia limbajului, și a 
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interpreta rezultatele; 
 a rezolva în mod independent o problemă practică, bine definită din tehnologia 

limbajului, sau a analiza o problemă teoretică. 

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 
şi susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii de evaluare calitativă şi cantitativă 
a unor soluţii inginerești 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 De  a oferi studenţilor instrumentele şi cadrele teoretice necesare pentru cercetarea 
lingvistică. 

Obiectivele specifice  stabilirea unei legături explicite între ceea ce se ştie şi ceea ce urmează a fi 
cunoscut; 

 descrierea bazei ştiinţifice a lingvisticii şi a problemelor legate de ea; 
 tratarea disciplinei sub aspectul unor termeni ai aparatului conceptual comun 

oricărei discipline ştiinţifice. 
 

7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Introducere. Noţiune de tehnologii ale LN. Tipuri de tehnologii ale LN. 2  

T2. Noţiune de Limbaj Natural. Deosebirea dintre limbaj, limbă şi vorbire. 
Procesul de comunicare. Semnul, tipurile de semne. Semnul lingvistic. Sistemul 
limbii şi principiile sale de organizare. 

 
2 

 

T3. Glotogeneza: Monogeneza şi poligeneza. Clasificările genealogică şi 
tipologică ale limbilor ca baza pentru procesarea limbajului. 

2  

T4. Fonetica şi fonologia. Noţiune de fonem, consoane, vocale, unităţi 
suprasegmentale. Fonologia limbii române. 

 
2 

 

T5. Morfologia:paradigma flexionară, sintagma morfematică. Reguli de formare 
a cuvintelor. Generarea cuvintelor. 

 
2 

 

T6. Sintaxa: Diferite tipuri de sintaxă şi caracterizarea lor. Conceptul de sintaxă 
tradiţională şi caracteristicile sale. Sintaxa funcţională şi sintaxa 
categorială. Analiza sintagmatică. Sintaxa generativ-transformaţională a 
limbii române. Gramatici generative. Gramatica transformațională. Sintaxa 
lui Charles Fillmore. Gramatica cazurilor. Relații cazuale. Forme cazuale. 

 
8 

 

T7. Semantica: teorii ale sensului. Diferite tipuri de semantică. Reguli 
semantice. Noţiune de ambiguitate. Pragmatica. Limbaj-obiect – 
metalimbaj. Coerenţa semantică. Semantica structurală: structura 
sememului. Semantica transformaţională: lecţiunile formativelor şi 
amalgamarea lor. Mărcile semantice şi mărcile distinctive. Regulile de 
restricţie. 

8  

T 8. Lexicografia. Legătura dintre lexicografie şi informatică. Dicţionare şi tipuri 
de dicţionare. Structura dicţionarului. Lexicografia computaţională. Dicţionare 

2  
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electronice. 

T9. Procesarea computerizată a limbajului natural. Procesarea textelor scrise. 2  

Total prelegeri: 30  

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Elaborarea unei resurse lingvistice reutilizabile. 4  

LL2. Analiza morfologică sintagmatică și paradigmatică a cuvintelor. 
Formalizarea lor. 

4  

LL3. Analiza generativ-transformațională a enunțurilor. 3  

LL4. Elaborarea proiectului "Arborele genealogic al familiei", utilizând softul 
www.familytreebuilder.com  ; 

4  

Total lucrări de laborator: 15  
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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; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a tehnologiilor limbajului 
natural. 

 


