FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ
superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studiu /
Calificarea

UNIVERSITATEA “BABEŞ – BOLYAI”
DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
DE TEOLOGIE ORTODOXĂ
TEOLOGIE
LICENŢĂ
TEOLOGIE ORTODOXĂ PASTORALĂ

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei LIMBA LATINĂ II
2.2 Titularul activităţilor de curs
lector dr. Ana BACIU
2.3 Titularul activităţilor de seminar
lector dr. Ana BACIU
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul 4 2.6. Tipul de evaluare C

2.7 Regimul disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
Din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: ..................
3.7 Total ore studiu individual
44
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Numărul de credite
4

2
28
ore
12
14
13
2
2
1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului


Prezenţa la lucrările practice trebuie să fie în proporţie de 70%
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Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Descrierea sistemului fonetic, gramatical si lexical al limbii latine si utilizarea acestuia în
producerea si traducerea de texte si în interactiunea verbala
Descrierea sistemului fonetic, lexical si gramatical al limbii latine în varianta sa literară si definirea
conceptelor lingvistice de baza specifice acestei limbii
Explicarea clasificarilor morfologice, sintactice, semantice, pragmatice si analizarea discursurilor
orale si scrise în limba straina, utilizând aparatul conceptual al lingvisticii
Evaluarea corectitudinii gramaticale a unui text oral sau scris de dificultate medie, identificarea
abaterilor grave de la sistemul de norme gramaticale si lexicale ale limbii latine si corectarea lor.

Utilizarea componentelor domeniului limba si literatura latină în deplina concordanţă cu etica
profesionala.
Relationarea în echipa; comunicarea interpersonala si asumarea de roluri specifice.
Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale a filologului, în cadrul unui proiect pe
o tema de specialitate.
Realizarea unui proiect în echipa, cu demonstrarea capacitatilor de comunicare.

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

7.2 Obiectivele specifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Cursul practic de limba latină urmăreşte, ca, prin învăţarea
gramaticii latine de către studenţi, să contribuie în mod esenţial la
înţelegerea gramaticii române ( şi a altor limbi romanice).
Însuşirea vocabularului latin va servi deopotrivă la înţelegerea
originii latine a lexicului românesc şi la aprofundarea şi
îmbogăţirea bagajului lexical modern al studenţilor, datorită
provenienţei latine a majorităţii vocabularului internaţional.
Prin procesul de asimilare a cunoştinţelor fundamentale de
gramatică latină, avându-se în vedere aprofundarea informaţiilor
referitoare la specificul şi caracteristicile părţilor de vorbire, pentru
formarea unor deprinderi de utilizare şi înţelegere a categoriilor
gramaticale specifice morfologiei, dar şi a celor referitoare la sintaxa limbii
- Formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză a structurilor morfologice şi
sintactice latine şi de decriptare a mesajului şi a nuanţelor pe care le implică
diferitele texte ale învăţăturii, tradiţiei şi patristicii creştine.
- Deprinderea principiilor metodologice de bază privind analiza,
interpretarea şi traducerea corectă (gramaticală şi literară) a unui text
- Augmentarea deprinderilor de analiză şi comentare teologică prin
coroborarea acesteia cu perspectiva filologică.
Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de învăţarea limbii latine şi
dezvoltarea interesului pentru aplicarea competentă a cunoştinţelor
asimilate.
Racordarea cunoştinţelor dobândite la necesităţile directe şi
concrete, stimularea capacităţilor intelectuale, a gândirii reflexive
şi critice.

Metode de predare

Observaţii
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Bibliografie

8.2 Seminar / laborator
1. SINTAXA LIMBII LATINE. Definiţie.
Consideraţii generale. Propoziţia. Părţile de
propoziţie. Ordinea cuvintelor în propoziţie

2. PREDICATUL. SUBIECTUL. Acordul
gramatical. Acordul ad sensum. Acordul
predicatului cu subiectul. Numele Predicativ.
Relaţia sintactică

3. SINTAXA CAZURILOR.
Nominativul. Vocativul
4. SINTAXA CAZURILOR (continuare).
Genitivul. Dativul.

5. SINTAXA CAZURILOR (continuare).

Metode de predare
Cursurile practice se
vor axa pe prezentarea
de informaţii,explicaţii
şi dezbateri pe
marginea tematicii,
aplicaţii practice.

Cursurile practice se
vor axa pe prezentarea
de informaţii,
explicaţii mici
prelegeri şi dezbateri
pe marginea tematicii,
aplicaţii practice,
simulări de teste,
conform aceleiaşi
tematici.

Cursurile practice se
vor axa pe prezentarea
de informaţii,
explicaţii, mici
prelegeri şi dezbateri
pe
marginea tematicii,
aplicaţii practice,
conform aceleiaşi
tematici.

Observaţii
Teme pentru studiu
individual

Teme pentru studiu
individual,
problematizări, dialog
interactiv.

Exerciţii / teme care vor
detalia subiectul

Acuzativul. Ablativul. Locativul.
6. MODURILE ÎN PROPOZIŢIILE INDEPENDENTE
Indicativul. Conjunctivul. Imperativul. Infinitivul.

7. SINTAXA FRAZEI

Cursurile practice se
vor axa pe prezentarea
de informaţii,
explicaţii, mici
traduceri de texte

Exerciţiile de traducere
vor detalia şi vor aplica
temele cursului.

Juxtapunerea. Coordonarea. Fraza formată
prin subordonare.
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A. Subordonatele completive
a. Propoziţiile completive infinitivale
b. Propoziţiile completive conjunctivale
c. Propoziţiile interogative indirecte

8.

SINTAXA FRAZEI (continuare).
B. Subordonatele circumstanţiale
a. Subordonata temporală
b. Subordonata cauzală
c. Subordonata finală
d. Subordonata comparativă
e. Subordonata consecutivă

Cursurile practice se
vor axa pe prezentarea
de informaţii,explicaţii,
simulări de teste, mici
traduceri

Cursurile practice se
vor axa pe prezentarea
de informaţii,
explicaţii, mici
prelegeri şi dezbateri
pe
marginea tematicii,
aplicaţii practice,
simulări de teste,
conform aceleiaşi
tematici.

Exerciţiul de traducerea
va detalia şi va aplica
temele cursului.

Exerciţiul de traducerea
va detalia şi va aplica
temele cursului.

9. SINTAXA FRAZEI (continuare).

f. Subordonata condiţională. Perioada
condiţională.
g. Subordonata concesivă
Consecutio temporum
10. SINTAXA FRAZEI (continuare).
C. Subordonatele relative

11. SINTAXA PARTICIPIULUI

Cursurile practice se
vor axa pe prezentarea
de informaţii,
explicaţii, mici
prelegeri şi dezbateri
pe marginea tematicii,
aplicaţii practice,
traducere de text.

Cursurile practice se
vor axa pe prezentarea
de informaţii,
explicaţii, mici
prelegeri şi dezbateri
pe marginea tematicii,
aplicaţii practice,
traducere de text.

Exerciţiul de traducerea
va detalia şi va aplica
temele cursului.

Exerciţiul de traducerea
va detalia şi va aplica
temele cursului

12. SINTAXA GERUNZIULUI SI A GERUNDIVULUI.
SINTAXA SUPINULUI

13. STILUL DIRECT SI INDIRECT – ORATIO
RECTA, ORATIO OBLIQUA.

Cursurile practice se
vor axa pe prezentarea
de informaţii,
explicaţii, mici
prelegeri şi dezbateri
pe marginea tematicii,
aplicaţii practice,
traducere de text.

Exerciţiul de traducerea
va detalia şi va aplica
temele cursului
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14. ELEMENTE DE METRICA SI PROZODIE.
SANCTUS NICETAS EPISCOPUS
REMESIANAE – TE DEUM LAUDAMUS ;
PAULINUS NOLANUS - CARMINA ;
AURELIUS CLEMENS PRUDENTIUS –
LIBER CATHEMERINON

Cursurile practice se
vor axa pe prezentarea
de informaţii,
explicaţii, mici
prelegeri şi dezbateri
pe marginea tematicii,
aplicaţii practice,
traducere de text.

Exerciţiul de traducerea
va detalia şi va aplica
temele cursului
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Iniţierea studenţilor în însuşirea şi utilizarea corectă a vocabularului creştin - tehnic, instituţionaleclesiastic (teologic, canonic, liturgic), biblic şi patristic - şi a specificităţii acestuia duce la formarea şi
dezvoltarea capacităţii de decriptare a mesajului şi a nuanţelor pe care le implică textele patristice şi cele
aparţinând Tradiţiei Bisericii, care constituie o condiţie sine qua non pentru formarea unui teolog sau
profesor de religie.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs

Analiza performării
studentului în rezolvarea
corectă a testelor
semestriale

Teste pe parcursul semestrului

50%

10.5 Seminar/laborator

Cuantificarea activităţii de
seminar prin realizarea de
lucrări, teme, proiecte,
referate

Aprecierea şi autoaprecierea
lucrărilor, temelor,
proiectelor,
referatelor, realizate sub
îndrumarea profesorului

50%

10.6 Standard minim de performanţă
Realizarea unei traduceri , cu demonstrarea capacitatilor de analiză mofo-sintactică, lexical şi stilistică.
Se va ţine cont de abilitatea studentului de a răspunde corect şi pertinent întrebărilor formulate de colegi , pe baza
proiectului prezentat la solicitarea profesorului - în cazul colocviului - .

Data completării
Semnătura titularului de curs
Semnătura titularului de seminar
..04. 03. 2013.......................
lect.dr. Ana BACIU..............................
...................................
Data avizării în departament
...........................................

Semnătura directorului de departament
…............................
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