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INGINERIA LIMBAJULUI 

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 

II (învăţământ cu frecvenţă) 3 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 

CP4. Soluţionarea problemelor reale folosind instrumentele matematicii şi informaticii 
aplicate. 

 Înţelegerea conceptului de modelare a limbajului natural şi proiectarea sistemelor  
 automatizate de analiză şi procesare a textului. 
 Abilităţi de programare iniţială şi explorare a datelor din text. 
 Manipularea unui corpus mare de date, explorarea modelelor lingvistice şi testarea 

problemelor empirice.  
 Construirea unor sisteme robuste pentru realizarea sarcinilor lingvistice cu aplicaţii  
 tehnologice. 

 Abilităţi de utilizare a tehnicilor de modelare a datelor, de extragere a datelor şi de  
acumulare a cunoştinţelor pentru analiza limbajului natural. 

 Abilităţi de utilizare a algoritmilor şi structurilor de date în softurile robuste de procesare  
a limbajului.  

http://www.utm.md/
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 Analiza cerinţelor pieţei şi tendinţelor contemporane privind dezvoltarea produselor soft 
din domeniul informaticii aplicate. 
 

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 

Scopul disciplinei este de a oferi studenţilor  un cadru pragmatic pentru a studia PL în contextul 
învăţării programării. Cursul întruneşte necesităţile profesioniştilor şi cercetătorilor din toate 
domeniile procesării computaţionale a limbajului  natural.  

Obiectivele 
specifice 

 Manipularea şi analiza datelor lingvistice cu ajutorul unor programe simple şi scrierea 
acestor programe.  

 Utilizarea conceptelor de bază din PLN şi lingvistică în descrierea şi analiza limbajului.  
 Utilizarea structurilor de date şi a algoritmilor în PLN.  

 

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 ILN. Aplicaţii ILN. 2  

T2. Traducerea automată: scurt istoric, aspecte generale, abordări şi metodologii 2  

T3. Regăsirea informaţiei (IR). Componente ale sistemelor de regăsire a 
informaţiei. Impactul PLN asupra IR. 

2  

T4. Extragerea Informației (IE). Identificarea și clasificarea numelor (denumirilor). 2  

T5. Sistemele de întrebare –  răspuns (QA). Potenţialul tehnologiei QA. 

Clasificarea sistemelor de întrebare – răspuns. 

 
2 

 

T6. Sumarizarea textelor.  Etapele sumarizării automate a textelor. 
Metode de sumarizare. 

 
2 

 

T7. Extragerea termenilor şi indexarea lor automată. Ingineria 
terminologică. Noțiune de termen și terminologie. 

4  

T8. Explorarea datelor din text (text data mining). TDM vs. IR. TM și 
lingvistica computațională. 

4  

T9. Interfețe în limbaj natural. Componentele interfețelor în limbaj natural. 4  

T10. Limbajul natural în sisteme multimedia şi multimodale. Tehnologia 
limbajului natural ca bază pentru analiza multimodală. 

4  

Total prelegeri: 30  

Tematica lucrărilor de laborator 

LL1. Traducerea automată și traducerea asistată de computer. Elaborarea unui 
mini-program de TA bazat pe memoria de traducere. 

4  

LL2. Elaborarea unui sistem de întrebare-răspuns pentru un domeniu aparte. 4  

LL3. Extragerea termenilor din textele specializate și indexarea lor automată. 4  
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LL4. Elaborarea unui sistem de instruire automată a unei limbi străine. 3  

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. 
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