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1. Date despre disciplină 
1.1 Denumirea disciplinei   
1.2 Titularul activităţilor de curs 
1.3 Titularul activităţilor de seminar 

1.4 An de studiu I, M 2.5 Semestrul

2. Conţinuturi în vederea evaluării (sesiune+restanţe
2.1 

1. Static și dinamic în limbă. Sincronie şi diacronie în cercetarea faptelo

2. Teorii despre schimbarea lingvistică.

3. 
Dinamica îmbogățirii lexicului prin procedee interne. 
tematică. Compunerea prin abreviere.

4. 
Dinamica îmbogățirii lexicului prin procedee interne
secundare de formare a cuvintelor.

5. Dinamica îmbogățirii lexicului prin împrumuturi.

6. 
Dinamica îmbogățirii lexicului prin împrumuturi.
Aspecte ale influenței limbii italiene în româna actuală.

7. Dinamica sensului. Tipologia schimbărilor semantice.

2.2 Seminar 

1. Dinamica îmbogățirii lexicului prin procedee interne. V

2. 
Dinamica îmbogățirii lexicului prin procedee interne. Vechi și nou în domeniul compunerii. 
tematică. Compunerea prin abreviere.

3. Dinamica îmbogățirii lexicului prin procedee interne. Vechi și nou în domeniul conversiunii.

4. 
Dinamica îmbogățirii lexicului prin procedee interne. Aportul procedeelor secundare la îmbogățirea lexicului 
românesc. 

5. Dinamica îmbogățirii lexicului prin împrumuturi. 

6. 
Dinamica îmbogățirii lexicului prin împrumuturi. 
domeniul gastronomiei). 

7. Dinamica sensului. Abordare etimolo
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FIŞA DISCIPLINEI 
sinteză –activităţi didactice şi de evaluare online 

Dinamica lexicului 
Ana-Maria Minuț 
Ana-Maria Minuț 

Semestrul II 2.6 Tip de evaluare 

uri în vederea evaluării (sesiune+restanţe/măriri) 
Curs 

Sincronie şi diacronie în cercetarea faptelor de limbă.   

Teorii despre schimbarea lingvistică. 

țirii lexicului prin procedee interne. Continuitate și inovație. Derivarea cu afixe.
ică. Compunerea prin abreviere. 

irii lexicului prin procedee interne. Continuitate și inovaț
secundare de formare a cuvintelor. 

țirii lexicului prin împrumuturi. Conceptul de „dublet lexical”. 

țirii lexicului prin împrumuturi. Aspecte ale influenței limbii engleze în româna actuală. 
ței limbii italiene în româna actuală. 

ui. Tipologia schimbărilor semantice. 

țirii lexicului prin procedee interne. Vechi și nou în derivarea cu afixe. 

țirii lexicului prin procedee interne. Vechi și nou în domeniul compunerii. 
tematică. Compunerea prin abreviere. 

țirii lexicului prin procedee interne. Vechi și nou în domeniul conversiunii.

țirii lexicului prin procedee interne. Aportul procedeelor secundare la îmbogățirea lexicului 

țirii lexicului prin împrumuturi. Aspecte ale influenței limbii engleze în româna actuală.

țirii lexicului prin împrumuturi. Aspecte ale influenței limbii italiene în româna actuală (în 

Dinamica sensului. Abordare etimologică, referențială, stilistico-funcțională și semantic

 

online 

și inovație. Derivarea cu afixe.  Compunerea 

ție. Conversiunea. Procedeele 

ței limbii engleze în româna actuală. 

și nou în derivarea cu afixe. Productivitatea afixelor. 

țirii lexicului prin procedee interne. Vechi și nou în domeniul compunerii. Compunerea 

țirii lexicului prin procedee interne. Vechi și nou în domeniul conversiunii. 

țirii lexicului prin procedee interne. Aportul procedeelor secundare la îmbogățirea lexicului 

ței limbii engleze în româna actuală. 

ței limbii italiene în româna actuală (în 

țională și semantic-contextuală. 



 
3. Bibliografie minimală(resurse de consultat)
 
Bidu-Vrănceanu, Angela, Forăscu, Narcisa, 
2005. 
Coșeriu, Eugen, Sincronie, diacronie 
Nicolae Saramandu, Editura Enciclopedică, Bucure
Dimitrescu, Florica (coordonator), Ciolan, Alexandru, Lupu, Coman, 
Editura Logos, București, 2013. 
Minuţ, Ana-Maria, Zugun, Petru, Formarea cuvintelor. Teorie şi practică
Stoichiţoiu Ichim, Adriana, Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influenţe, creativitate
Bucureşti, 2001. 
Stoichiţoiu Ichim, Adriana, Creativitate lexicală în româna actuală
Ursu, N.A., Ursu, Despina, Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare
vol. I, 2004, vol. II, 2006. 
Zafiu, Rodica, Diversitate stilistică în româna actuală
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4. Evaluare 

Tip activitate 4.2 Metode de evaluare

4.4 Curs Online 

4.5 Seminar Online 

2 

(resurse de consultat) 

Vrănceanu, Angela, Forăscu, Narcisa, Limba română contemporană. Lexicul, Editura Humanitas, Bucureşti, 

Sincronie, diacronie și istorie. Problema schimbării lingvistice,versiune în limba română de 
Nicolae Saramandu, Editura Enciclopedică, București, 1997. 

(coordonator), Ciolan, Alexandru, Lupu, Coman, Dicționar de cuvinte recente

Formarea cuvintelor. Teorie şi practică, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 20
Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influenţe, creativitate

Creativitate lexicală în româna actuală, Editura Universității din 
Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare

Diversitate stilistică în româna actuală, Editura Universităţii din Bucureşti, 2001

Titular de curs Titular de seminar
onf. dr. Ana-Maria Minuț Conf. dr. Ana

  
 

 
 
Director de departament, 
Lect. dr. Ilie Moisuc 
 

.2 Metode de evaluare 

nline (referat) 

nline (referat) 

 

, Editura Humanitas, Bucureşti, 

,versiune în limba română de 

ționar de cuvinte recente, ediția a III-a, 

, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2005. 
Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influenţe, creativitate, Editura All, 

ții din București, 2006. 
Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare, Editura Cronica, 

Bucureşti, 2001. 

Titular de seminar 
Ana-Maria Minuț 

  

4.3 Pondere în 
nota finală (%) 
60% 

40% 


