
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Babeș-Bolyai” 

1.2 Facultatea Facultatea de Istorie și Filosofie 
1.3 Departamentul Departamentul de Istorie în Limba Maghiară 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă (BA) 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Arheologie, Istorie 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

Limba latină clasică II HLM 1413 

2.2 Titularul activităţilor de curs Gálfi Emőke 
2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 Semestrul 4. 
 

2.6. Tipul de 
evaluare 

C. 2.7 Regimul 
disciplinei 

DF 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 2 Din care: curs 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 Din care: 3.5 curs 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 
Teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 15 
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 67 
3.8 Total ore pe semestru 95 
3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum  Nu sunt 
4.2 de competenţe  Nu sunt 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 Prezenta obligatorie 



6. Competenţele specifice acumulate 
C

om
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p
ro

fe
si

on
al

e  Curs pentru acumularea cunoștințelor de bază: Conjugarea verbelor. 

  Noţiuni de bază ale sintaxei latine: sintaxa cazurilor, sintaxa frazei. 

 Însușirea unor noțiuni de bază prin activități practice (traducerea textelor latine) 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
Conjugarea verbului sum, esse, fui 
Diploma servientium regis de Zala 

Xerocopii după texte latine 
clasice şi medievale, 
folosirea unor dicţionare şi 
gramatici 

 

Verbul: indicativul imperfect și perfect 
Jordanes: Getica 

Xerocopii după texte latine 
clasice şi medievale, 
folosirea unor dicţionare şi 
gramatici 

 

Verbul: indicativul mai mult ca perfect și viitorul 
II. 
Rogerius: Carmen miserabile 

Xerocopii după texte latine 
clasice şi medievale, 
folosirea unor dicţionare şi 
gramatici 

 

Verbul: conjunctivul prezent și imperfect 
Rogerius: Carmen miserabile 

Xerocopii după texte latine 
clasice şi medievale, 
folosirea unor dicţionare şi 
gramatici 

 

Verbul: conjunctivul prfect și mai mult ca 
perfect 
 Rogerius: Carmen miserabile 

Xerocopii după texte latine 
clasice şi medievale, 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Însușirea unor cunoștințe privind practica traducerii unui 
text de limba latina 

7.2 Obiectivele specifice 
 

 Însușirea metodologiei descifrării unui text în limba latină, 
pe baza căreia devine inteligibil un text latin medieval sau 
premodern. 



folosirea unor dicţionare şi 
gramatici 

Modurile nepersonale 
Szamosközy István: Rerum Ungaricarum libri 

Xerocopii după texte latine 
clasice şi medievale, 
folosirea unor dicţionare şi 
gramatici 

 

Modurile neprsonale 
Szamosközy István: Rerum Ungaricarum libri 

Xerocopii după texte latine 
clasice şi medievale, 
folosirea unor dicţionare şi 
gramatici 

 

Verbele deponente și semideponente 
Szamosközy István: Rerum Ungaricarum libri 

Xerocopii după texte latine 
clasice şi medievale, 
folosirea unor dicţionare şi 
gramatici 

 

Conjugarea perifrastică 
Szamosközy István: Rerum Transilvanarum 
pentas 

Xerocopii după texte latine 
clasice şi medievale, 
folosirea unor dicţionare şi 
gramatici 

 

Verbele anomale I. 
Szamosközy István: Rerum Transilvanarum 
pentas 

Xerocopii după texte latine 
clasice şi medievale, 
folosirea unor dicţionare şi 
gramatici 

 

Verbele anomale II. 
Szamosközy István: Rerum Transilvanarum 
pentas 

Xerocopii după texte latine 
clasice şi medievale, 
folosirea unor dicţionare şi 
gramatici 

 

Accusativus cum infinitivo 
Wolfgangus Bethlen: Historia de rebus 
Transilvanicis 
 

Xerocopii după texte latine 
clasice şi medievale, 
folosirea unor dicţionare şi 
gramatici 

 

Nominativus cum infinitivo 
Wolfgangus Bethlen: Historia de rebus 
Transilvanicis 
 

Xerocopii după texte latine 
clasice şi medievale, 
folosirea unor dicţionare şi 
gramatici 

 

Ablativus absolutus 
Wolfgangus Bethlen: Historia de rebus 
Transilvanicis 
 

Xerocopii după texte latine 
clasice şi medievale, 
folosirea unor dicţionare şi 
gramatici 

 

Bibliografie 
Dicţionare ale limbii latine, preferabil: Finály Henrik: A latin nyelv szótára 
Gramatici ale limbii latine, preferabil: M. Nagy Ilona – Tegyei Imre: Latin nyelvtan 
Texte din: Rogerius: Carmen miserabile, Szamosközy István: Rerum Ungaricarum libri; Rerum 
Transilvanarum pentas 
Wolfgangus Bethlen: Historia de rebus Transilvanicis 
 
 



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor 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  Muncă individuală la 

cursuri 
50% 

 Examen 50% 
    

   
10.6 Standard minim de performanţă 
  Traducerea unui text latin. 75% 
 Noţiouni gramaticale de bază 25% 

 
 
 

Data completării       Semnătura titularului de curs 

29.03.2020         dr. Gálfi Emőke 

 

Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 

31. 03. 2020      Conf. univ. Nagy Robert-Miklos 

         

 

 

 


