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 Iași
Istorie/Istorie
Istorie
Master
Arheologie, civilizație și artă antică

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Introducere în epigrafia latină
2.2 Titularul activităților de curs
Prof. univ. dr. Bîrliba Lucrețiu-Ion
2.3 Titularul activităților de seminar
Prof. univ. dr. Bîrliba Lucrețiu-Ion
I
2.4 Anul
2.5 Semestrul
2
2.6 Tipul de
de studiu
evaluare

Examen

2.7 Regimul
disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
1
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învățământ
42
din care: 3.5 curs
14
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...................................
108
3.7 Total ore studiu individual
150
3.8 Total ore pe semestru
6
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

Identificarea corectă a izvorului epigrafic
Capacitatea de clasificare a izvoarelor epigrafice
Reconstituirea unui izvor epigrafic de dificultate medie
Interpretarea unui izvor epigrafic

6.2
Competențe
transversale

6. Competențe specifice acumulate

Utilizarea adecvată a cunoștințelor de bază privind izvoarele epigrafice latine
Analiza critică a izvoarelor epigrafice latine
Utilizarea adecvată a cunoștințelor de bază privind datarea izvoarelor epigrafice latine

OB

2
28
ore
30
30
35
3
10

7.2
Obiective
specifice

7.1
Obiectivul
general al
disciplinei

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)

8. Conținuturi
8. 1 Curs

1. Cunoașterea istoricului cercetărilor în epigrafia latină.
2. Clasificarea izvoarelor epigrafice.
3. Reconstituirea unui izvor epigrafic de dificultate medie.

1. Traducerea unui izvor epigrafic de dificultate medie.
2. Interpretarea unui izvor epigrafic
3. Analiza critică a surselor epigrafice

Metode de predare

Observații

Istoricul cercetărilor în epigrafia latină
Expunere, powerpoint, scris la tablă
Numele roman
Expunere, powerpoint, scris la tablă
Titulatura imperială
Expunere, powerpoint, scris la tablă
Cariera senatorială
Expunere, powerpoint, scris la tablă
Cariera ecvestră
Expunere, powerpoint, scris la tablă
Inscripții votive
Expunere, powerpoint, scris la tablă
Inscripții funerare
Expunere, powerpoint, scris la tablă
Diplome militare
Expunere, powerpoint, scris la tablă
Bibliografie:
R. Cagnat, Cours d’épigraphie latine, Paris 1914 ;
L. Mihailescu-Bîrliba, Curs de epigrafie latină, ID, Iași 2000 ;
C. C. Petolescu, Epigrafia latină, București 2001 ;
O. Bounegru, Introducere în epigrafia latină, Iași 1996 ;
C. Bruun, J. C. Edmondson, The Oxford Handbook of Roman Epigraphy, Oxford 2015;
Inscriptiones Daciae Romanae, București-Paris;
Iscriptiones Scythiae Minoris, București-Paris;
Inscripții latine din Dacia, București 2005;
I. Piso, Fasti provinciae Daciae I, Bonn 1993; II, Bonn 2013.

8. 2 Seminar

Metode de predare

Numele roman

Dialog prin studii de caz, analiză a unor texte,
rezolvări individuale ale unor texte la prima
vedere
Dialog prin studii de caz, analiză a unor texte,
rezolvări individuale ale unor texte la prima
vedere
Dialog prin studii de caz, analiză a unor texte,
rezolvări individuale ale unor texte la prima
vedere
Dialog prin studii de caz, analiză a unor texte,
rezolvări individuale ale unor texte la prima
vedere
Dialog prin studii de caz, analiză a unor texte,
rezolvări individuale ale unor texte la prima

Titulatura imperială

Cariere senatoriale

Cariere ecvestre

Inscripții votive

Observații

Inscripții funerare

Diplome militare

vedere
Dialog prin studii de caz, analiză a unor texte,
rezolvări individuale ale unor texte la prima
vedere
Dialog prin studii de caz, analiză a unor texte,
rezolvări individuale ale unor texte la prima
vedere

Bibliografie:
R. Cagnat, Cours d’épigraphie latine, Paris 1914 ;
L. Mihailescu-Bîrliba, Curs de epigrafie latină, ID, Iași 2000 ;
C. C. Petolescu, Epigrafia latină, București 2001 ;
O. Bounegru, Introducere în epigrafia latină, Iași 1996 ;
C. Bruun, J. C. Edmondson, The Oxford Handbook of Roman Epigraphy, Oxford 2015;
Inscriptiones Daciae Romanae, București-Paris;
Iscriptiones Scythiae Minoris, București-Paris;
Inscripții latine din Dacia, București 2005;
I. Piso, Fasti provinciae Daciae I, Bonn 1993; II, Bonn 2013.

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, asociațiilor
profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Posibilitatea de a restitui și interpreta un izvor istoric ca o premisă de subiect pentru o teză de doctorat, pentru angajarea în
muzee, institute de cercetare, proiecte științifice remunerate.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
Dobândirea competențelor
Dialog
generale
Dobândirea competențelor
Probă scrisă
specifice
10.6 Standard minim de performanță

10.3 Pondere
din nota finală
50%
50%

Dobândirea competențelor generale

Data completării

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

Semnătura titularului de curs

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

Semnătura titularului de seminar

