
FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Teologie Ortodoxă 

1.3. Departamentul  de Teologie şi Asistenţă Socială 

1.4. Domeniul de studii Teologie 

1.5. Ciclul de studii Licenţă  

1.6. Programul de studii MUZICĂ RELIGIOASĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBI CLASICE (greaca/latina) 2.2. Cod disciplină MR 112 

2.3. Titularul activităţii de curs COLDA LUCIAN DUMITRU 

2.4. Titularul activităţii de seminar - 

2.5. Anul de 

studiu 
I 2.6. 

Semestrul 
I, II 2.7. Tipul de 

evaluare 

(E/C/VP) 

C 2.8. Regimul 

disciplinei (O – obligatorie, 

Op – opţională, F – facultativă) 

Op, 

SP 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

săptămână 
2 din care: 3.2. curs  

  

3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din 

plan 
56 din care: 3.5. curs  3.6. seminar/laborator 56 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 21 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe 

teren 
20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 40 

Tutoriat - 

Examinări 12 

Alte activităţi - 

 

3.7 Total ore studiu individual 93 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 28 

3.9 Total ore pe semestru 135 

3.10 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Elemente de Studiul Noului Testament şi Patrologie 

4.2. de competenţe Comunicarea în relaţia profesor-student; demonstrarea abilităţilor de 

comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării demersului 

educaţional specific domeniului teologic ortodox. 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurarea a 

seminarului/laboratorului 

Sală dotată cu tablă 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

 Să cunoască alfabetul Limbii Eline, precum şi modalităţile de citire şi 

lecturare. 

 Să cunoască elementele de bază ale morfologiei Limbii Eline – 

Dialectul Koiné. 



 Să cunoască lexicul de bază al Limbii Eline – Dialectul Koiné. 

 Să cunoască elemente de cultură şi istorie specifice spaţiului patristic şi 

post-patristic elen. 

Competenţe 

transversale 

 Aplicarea principiilor sintactico-morfologice specifice Limbii eline în 

procesul permanent de formare profesională prin lectura biblico-patristică. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei 

Seminarul sau cursul practic al Limbii Eline îşi propune să conducă la 

dobândirea abilităţilor filologice necesare studierii izvoarelor Patrologiei, 

Teologiei Paristice şi a Noului Testament. 

7.2 Obiectivele 

specifice 

- Cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale limbii eline, dialectul Koiné.  

- Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinei (limbă, literatură, 

elemente de istorie, cultură şi civilizaţie) şi problemele de învăţare specifice 

domeniului teologic. 

- Cunoaşterea integrală a conţinuturilor şi conceptelor operaţionale din 

domeniile limbă şi literatură elină (texte biblice si patristice clasice). 

- Valorificarea foneticii şi a lexicului limbii eline în limbile moderne. 

- Înţelegerea şi cunoaşterea structurilor gramaticale specifice limbii eline; 

cunoaşterea metodelor de analiză şi interpretare a textului literar; 

capacitatea de a traduce un text literar din limba elină în limba română şi de 

a realiza o retroversiune. 

- Pentru textele biblice şi patristice, se prevede cunoaşterea Sf. Scripturi şi a 

operei autorilor patristici analizaţi. 

- Cunoaşterea epocilor fundamentale, a genurilor şi speciilor literare 

precum şi a operelor reprezentative pentru fiecare dintre acestea. 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Breviar – Grecia antică; alfabetul grecesc; literele 

greceşti ca simboluri ştiinţifice; vocalismul: clasificarea 

vocalelor din punctul de vedere al timbrului şi al 

cantităţii; diftongii,clasificarea diftongilor; consoanele: 

clasificare, modificări calitative; spiritele; semnele de 

punctuaţie; pronunţia; accentul; regulile de accentuare; 

cuvintele atone. 

Prelegere, discuţii, 

lecturare, formulare teste şi 

chestionare 

 

2. Morfologia I: Articolul, Substantivul şi Verbul I Prelegerea, lecturarea, 

formulare teste 
 

3. Florilegiu biblico-patristic  I Lectură, analiză, conexiuni  

4. Morfologia II: Substantivul şi Verbul II; Adjectivul Prelegerea, lecturarea, 

formulare teste şi 

chestionare 

 

5. Florilegiu biblico-patristic II Lectură, analiză, conexiuni  

6. Morfologia III: Substantivul şi Verbul III 
 

Prelegerea, lecturarea, 

formulare teste  
 

7. Florilegiu biblico-patristic III Lectură, analiză, conexiuni  

8. Morfologia IV: Verbul IV Prelegerea, lecturarea, 

formulare teste 
 

9. Florilegiu biblico-patristic IV Lectură, analiză, conexiuni  

10. Morfologia V: Verbul V Prelegerea, lecturarea, 

formulare teste 
 

11. Florilegiu biblico-patristic V Lectură, analiză, conexiuni  

12. Morfologia VI: Pronumele, Numeralul, Adverbul şi 

părţile de vorbire neflexibile 

Prelegerea, lecturarea, 

formulare teste  
 

1. Componenţa lexicului, mijloace de îmbogăţire a Prelegere, discuţii lecturare,  



lexicului: derivarea şi compunerea, valorificarea lexicului 

limbii eline în limbile moderne: clişee internaţionale, 

prefixoide, sufixoide, limbajul tehnico – ştiinţific şi 

limbajul de specialitate. 

formulare teste şi 

chestionare 

2. Sintaxa I: subiect, predicat, atribut, apoziţie, nume 

predicativ, complement 

Prelegerea, lecturarea, 

formulare teste  
 

3. Florilegiu biblico-patristic VII Lectură, analiză, conexiuni  

4. Sintaxa II: funcţiile sintactice ale cazurilor 
 

Prelegerea, lecturarea, 

formulare teste  
 

5. Florilegiu biblico-patristic VIII Lectură, analiză, conexiuni  

6. Sintaxa III: acordul părţilor de propoziţie, topica 

părţilor de propoziţie 
Prelegerea, lecturarea, 

formulare teste  
 

7. Florilegiu biblico-patristic IX Lectură, analiză, conexiuni  

8. Sintaxa IV: coordonarea şi subordonarea, propoziţiile 

principale, propoziţiile subordonate 

Prelegerea, lecturarea, 

formulare teste 
 

9. Florilegiu biblico-patristic X Lectură, analiză, conexiuni  

10. Sintaxa V: modurile în propoziţiile principale, 

modurile şi conjuncţiile introductive în propoziţiile 

subordonate 

Prelegerea, lecturarea, 

formulare teste şi 

chestionare 

 

11. Florilegiu biblico-patristic XI Lectură, analiză, conexiuni  

12. Sintaxa VI: sintaxa formelor nominale ale verbului, 

consecutio modorum în fraza elină. 

Prelegerea, lecturarea, 

formulare teste  
 

13. Florilegiu biblico-patristic XII Lectură, analiză, conexiuni  

14. Florilegiu post-patristic Lectură, analiză, conexiuni  

Bibliografie 

1. BACIU, Ana, Limba greacă. Morfologia, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2011; 

2. ŞTEF, ANCA FELICIA, Sintaxa structurală a limbii vechi greceşti, Bucureşti, 1986. 

3. Manual de limbi clasice pentru seminariile teologice. Anul III, Ediţia a IV-a, EIBMBOR, 

Bucureşti, 1993. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor  disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor  profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniu 

Conţinuturile cursului sunt elaborate în conformitate cu programele analitice ale facultăţilor de profil 

din ţară precum şi cu ale altor programe similare din România şi din spaţiul european 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare finală Test de evaluare 50% 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs Test de evaluare 50% 

- Activitate la sem. - - 

10.6 Standard minim de performanţă:  

 Cunoaşterea alfabetului; lecturarea; scrierea; transliterarea. 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de 

seminar 

 

 25.06.2013     ……………..………….          …………………………. 

 

Data avizării în catedră    Semnătura director de departament 

 

    3.07.2013.      ……………………. 
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