
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 
superior 

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Istorie şi Filosofie 
1.3 Departamentul Filosofie Premodernă şi Românească 
1.4 Domeniul de studii Filosofie 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / 
Calificarea 

Filosofie antică şi medievală 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Terminologie filosofică greacă I 
2.2 Titularul activităţilor de curs conf. univ. dr. Andrei Bereschi 
2.3 Titularul activităţilor de seminar conf. univ. dr. Andrei Bereschi 
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei DS
 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 
Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 33 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30 
Tutoriat 24 
Examinări  4 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 119 
3.8 Total ore pe semestru 175 
3.9 Numărul de credite 7 
 

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

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

 nu este cazul 

5.2  De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 nu este cazul 



6. Competenţele specifice acumulate 
C
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e  Elemente de mai avansate de limba greacă veche (gramatică) 

 Aplicarea elementelor de limbă la textele filosofice 

 Izolarea şi analiza termenilor filosofiei greceşti în textele de acest tip 
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 Competenţe conceptual-lingvistice în filosofia greacă veche 

 Cunoaşterea paradigmelor conceptelor înăuntrul reţelei lor de sens 

 Folosirea instrumentelor specifice pentru accesarea textelor de filozofie greacă 
(bibliografie, dicţionare, motoare de căutare: Perseus, TLG, etc.) 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

 

 

8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
1. Introducere în sistemul limbii greceşti expunerea, argumentarea, 

exemplificarea, exerciţiul 
 

2. Specificitatea lingvistică a limbii greceşti expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

3. Conceptualizarea în limba greacă expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

4. Conceptualizarea filosofică greacă expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

5. Reprezentarea conceptual-lingvistică a formelor de 
abstractizare 

expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

6. Reprezentarea variaţiilor tematice de 
conceptualizare a limbii filosofice greceşti 

expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

7. Definiţia terminologică în funcţie de arii 
conceptuale 

expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

8. Terminologie filosofică în ontologie expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 studenţii vor putea accesa texte filosofice greceşti editate după 
standardele actuale şi vor fi capabili să folosească instrumente 
specifice pentru înţelegerea şi integrarea conceptelor în sistemul lor de 
sens. 

7.2 Obiectivele specifice 
 
 
 
 
 
 
 

 cunoaşterea lingvistică a textelor de filozofie greacă veche 
 cunoaşterea generală a sistemului limbii greceşti 
 capacitatea de a înţelege şi utiliza termenii filosofici în limba greacă 

veche 
 cunoaşterea elementelor de bază ale limbii filosofice greceşti 



9. Terminologie filosofică în politică expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

10. Terminologie filosofică în erotică exerciţiul asistat 
individual şi de grup 

 

11. Terminologie filosofică în estetică exerciţiul asistat 
individual şi de grup 

 

12. Terminologie filosofică în cosmologie exerciţiul asistat 
individual şi de grup 

 

Bibliografie 
 
Peters E. F., Termenii filosofiei greceşti, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993. 

A. H. Armstrong (ed.), The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy, C.U.P., Cambridge, 
1967 

D. Frede, Brad Inwood (ed Greek Philosophy), Language and Learning. Philosophy of Language in the Hellenistic 
Age, C.U.P., Cambridge, 2005 

Anthony Preus, Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy, The Scarecrow Press, Inc. 
Lanham, Maryland • Toronto • Plymouth, UK, 2007 
 
 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaţii 
1. Analiza de text filosofic  expunerea, argumentarea, 

exemplificarea, exerciţiul 
 

2. Analiza de text filosofic expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

3. Analiza de text filosofic expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

4. Analiza de text filosofic expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

5. Analiza de text filosofic expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

6. Analiza de text filosofic expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

7. Analiza de text filosofic expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

8. Analiza de text filosofic expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

9. Analiza de text filosofic expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

10. Analiza de text filosofic expunerea, argumentarea, 
exemplificarea, exerciţiul 

 

11. Analiza de text filosofic exerciţiul asistat 
individual şi de grup 

 

12. Analiza de text filosofic exerciţiul asistat 
individual şi de grup 

 

Bibliografie  
 
Peters E. F., Termenii filosofiei greceşti, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993. 

A. H. Armstrong (ed.), The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy, C.U.P., Cambridge, 
1967 

D. Frede, Brad Inwood (ed Greek Philosophy), Language and Learning. Philosophy of Language in the Hellenistic 
Age, C.U.P., Cambridge, 2005 

Anthony Preus, Historical Dictionary of Ancient Greek Philosophy, The Scarecrow Press, Inc. 
Lanham, Maryland • Toronto • Plymouth, UK, 2007 
 



 
 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
  Identificarea şi  definirea conceptelor şi teoriilor fundamentale ale filosofiei, pe parcursul lecturii 

unor texte filosofice date 

 Observarea, primirea, adunarea, organizarea de date/ informaţii din toate sursele (documentare, 

bibliografice) relevante pentru o temă filosofică oarecare 

 Elaborarea şi redactarea de texte  sau comunicări ştiinţifice, pentru prezentarea unor cunoştinţe 

filosofice dobândite sau produse, de complexitate medie 

 
 
 

10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din 

nota finală 
Cunoaşterea terminologiei 
filosofice parcurse 

Răspuns la o întrebare din 
tematica cursului 

20% 10.4 Curs 

Capacitatea de a 
recunoaşte forma 
lingvistica a unui termen şi 
de a-i formula conţinutul 

Recunoaşterea mai multor 
termeni în context 

50% 

Citirea şi urmărirea unui 
text filosofic grec 

Analiza de text 10% 10.5 Seminar/laborator 

Capacitatea de a traduce 
înţelesul unui concept 

Analiza şi interpretarea de 
text 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Cunoaşterea minimală principalilor termeni ai filosofiei greceşti 
 Realizarea unei analize de text. 

 
 
 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs  Semnătura titularului de seminar 

16 mai 2016   ...............................   ................................... 

 

Data avizării în departament              Semnătura directorului de departament  

17 mai 2016      …............................  


