FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 InstituŃia de învăŃământ
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
Istorie si Filosofie
Istorie medievală, premodernă şi istoria artei
Istorie
licenŃă
Zi

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei Limba izvoarelor - latina
2.2 Titularul activităŃilor de curs
Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP
2.3 Titularul activităŃilor de seminar
2.4 Anul de studiu 2 2.5 Semestrul 1+2 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DF

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

4. PrecondiŃii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
•
4.2 de competenŃe
•
5. CondiŃii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfăşurare a
cursului
5.2 De desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•
•

ore

6. CompetenŃele specifice acumulate
•

fonetica, vocabularul declinările substantivelor
conjugările

verbelor

specificul

adjectivelor

CompetenŃe profesionale

pronumele, adverbele
•

sintaxa propoziŃiei şi sintaxa frazei

•

lectura documentelor, întregirea prescurtărilor,

•

arhivele şi bibliotecile medievale, locurile de
adeverire scriptoriile din mănăstiri şi universităŃi;
cancelariile instrumente şi lichide de scris

•

tehnica scrierii istoria scrisului în limba latină

•

lectura documentelor

•

întregirea prescurtărilor

•

traducerea în limba română

CompetenŃe
transversale

•

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

• istoria limbii latine clasice şi medievale
• definirea disciplinei
• istoria paleografiei latine

7.2 Obiectivele specifice

• deprinderea studenŃilor cu metodologia descifrării izvoarelor elaborate în limba
latină medievală
• noŃiuni de gramatică latină generală (clasică)
• specificul gramatical al latinei medievale

8. ConŃinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

ObservaŃii

Bibliografie
•
•
•
•

Gramatici ale limbii latine
S. Jako, R. Manolescu, Scrierea latină în Evul Mediu, Bucureşti, 1971
Dag Norberg, Manuel pratique de latin médiéval, Paris, 1981
ColecŃiile de Documente privind istoria României (DIR, DRH)

8.2 Seminar / laborator

Metode de predare
ObservaŃii
Fotocopii şi xerocopii
după documente
latine medievale
necesare referitoare la
Transilvania,
dicŃionare, glosare,
culegeri de
documente latine

Bibliografie
•
•
•
•

Gramatici ale limbii latine
S. Jako, R. Manolescu, Scrierea latină în Evul Mediu, Bucureşti, 1971
Dag Norberg, Manuel pratique de latin médiéval, Paris, 1981
ColecŃiile de Documente privind istoria României (DIR, DRH)

9. Coroborarea conŃinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanŃilor comunităŃii epistemice,
asociaŃiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
•

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

• frecvenŃa şi participarea
spirituală la activitatea
de seminar
• muncă independentă de
transcriere a

(50%)

documentelor
Examen scris şi oral
10.6 Standard minim de performanŃă
•

(50%)

Data completării

Semnătura titularului de curs

1.10.2012

Prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

Data avizării în departament

Semnătura titularului de seminar

Semnătura directorului de departament
Prof.univ.dr. Doru Radosav

