FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Istorie / Istorie
Istorie
Licenţă
ISTORIE IF

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
LIMBA GREACĂ
2.2 Titularul activităților de curs
CONF. UNIV. DR. ROXANA-GABRIELA CURCĂ
2.3 Titularul activităților de seminar
CONF. UNIV. DR. ROXANA-GABRIELA CURCĂ
II
Colocviu 2.7 Regimul
2.4 Anul
2.5 Semestrul
4
2.6 Tipul de
de studiu
evaluare
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 învățământ
56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuția fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activități...................................
69
3.7 Total ore studiu individual
125
3.8 Total ore pe semestru
5
3.9 Numărul de credite

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
X
4.2 de competențe
X

5. Condiții (acolo unde este cazul)
X
5.1 de desfășurare a
cursului
5.2 de desfășurare a
X
seminarului/laboratorului

6.1
Competențe
profesionale

-Cunoaştinţe de bază în limba greacă şi de morfologie.

6.2
Competențe
transversale

6. Competențe specifice acumulate

-Utilizarea limbii greacă în cercetarea ştiinţifică.

OP

2
28
ore
20
20
20
9

7.2
Obiective
specifice

7.1
Obiectivul
general al
disciplinei

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
-Oferirea de cunoştinţe elementare de limbă neogreacă.

Studenţii să dispună de instrumentul lingvistic indispensabil înţelegerii unor texte redactate în această
limbă în spaţiul românesc în epoca medievală şi la începutul epocii moderne.

8. Conținuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Elementele de alfabet şi generalităţile limbii.
Gramatica limbii.
Studii din lucrări de specialitate.

Observații

Prelegere; comparaţia;
demonstraţia
Prelegere; comparaţia;
demonstraţia
Prelegere; comparaţia;
demonstraţia

Bibliografie:
-Andreas Rados, Limba neogreacă. Curs practic de Andreas Rados, Centrul de multiplicare al Universităţii „Al. I. Cuza” – Iaşi,
1987.
-Valeriu Mardare, Manual de limba neogreacă (Curs practic), Editura Polirom, Iaşi, ediţia I–2002, ediţia a II-a–2004.
-Idem, Dicţionar român-neogrec, Editura Polirom, Iaşi, ediţia I – 2001, ediţia a II-a revăzută şi adăugită–2003.
-Idem, Ghid de conversaţie român-grec, Editura Polirom, Iaşi, ediţia I – 1999, ediţia a II-a revăzută şi adăugită–2002.

8. 2 Seminar

Metode de predare

Seminarul are caracter practic, studenţii fiind
îndrumaţi să citească, să transcrie şi să traducă texte în
greaca modernă.

Conversaţia.

Observații

Bibliografie:
-Dicţionar neogrec-român, Editura Demiurg, Bucureşti, 1996.
-Manolis A. Triandafyllidis, Mică gramatică a limbii neogreceşti, Traducere de Andreas Rados şi Leonidas Rados,
Universitatea „Aristotel” din Thessalonic, 1996.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conținutul acestei discipline este coroborat cu așteptările comunităţii, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din
domeniul aferent programului.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Înţelegerea şi folosirea corectă în
practică a informaţiilor oferite la
curs.

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Colocviu oral

50%

10.5 Seminar/laborator

Activitate la seminar

Corectitudinea răspunsurilor

50%

10.6 Standard minim de performanță
x

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

.......................

.............................................

......................................

