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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
 Pentru contemporanii noştri e destul de dificil a percepe semnificaţia imaginilor şi personajelor mitologice şi 
literare antice, intrate în literatura clasică europeană, precum şi a înţelege conţinutul semantic originar al 
terminologiei ştiinţifice şi social-politice, fără a cunoaşte temeiurile culturii greco-latine antice. Or, o atare 
cunoaştere se poate realiza şi prin intermediul limbii latine, care este purtătoarea de drept a acestei civilizaţii. 
Prezentul curs se orientează spre o cunoaştere a culturii clasice prin intermediul textelor, constituind şi un suport 
pentru analiza evoluţiei istorice a conceptelor clasice antice în cultura modernă şi în limbile romanice precum şi a 
legilor fonetice care s-au produs în procesul formării limbii române. Pornindu-se de la ideea că latina „docta est 
doctosque facit”, studenţilor li se vor propune texte şi exerciţii care să faciliteze o însuşire conştientă şi activă a 
fenomenelor gramaticale în vederea traducerii şi interpretării textelor latineşti originale, iar la o primă etapă şi 
adaptate. Cursul va încerca să asigure într-un timp relativ scurt însuşirea unui volum necesar de cunoştinţe ce ţin 
de limba latină cu aplicaţii asupra limbilor română şi romanice. Fiecare lecţie va cuprinde în mod obligatoriu 
compartimentele: gramatică latină, text, minimum lexical, comentarii de cultură şi civilizaţie antică, interpretarea 
maximelor (acestea din urmă asigurând aspectul educativ al lecţiei), paralele cu material românesc. Reprezentând 
o etapă de iniţiere şi ținând cont că destinatarii acestui curs sunt cei care abia încep studierea limbii latine, o 
atenţie susţinută se acordă regulilor de pronunţare şi accentuare, precum şi memorizării aforismelor latine, care 
vor contribui eficient la formarea şi lărgirea orizontului cultural al viitorului filolog. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competențe generale: 
- Cunoașterea, identificarea și  interpretarea conceptelor și teoriilor fundamentale ale filosofiei; 
- Dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei din domeniul filosofiei,  care  

permite viitorului specialist să își asume responsabilități și să se adapteze  operativ la modificările din 
societate; 

- Comunicarea logică, coerentă,  argumentată a informaţiei privind diverse tipuri de filosofie și stiluri de 
filosofare în limba de stat şi alte limbi, în  medii profesionale și alte medii social-economice; 

- Aplicarea tehnologiilor informaţionale şi a tehnicilor de management al informaţiei; 
- Proiectarea activităţii profesionale atât independent, cât și cu semenii în cadrul echipei, sau cu factori de 

decizie, într-un context naţional şi internațional. 
Competențe specifice: 
- Capacitatea de a citi, traduce și comenta un text latin; 
- Capacitatea de a urmări si a evalua argumentele si de a descoperi esența acestora; 
- Abilitatea de a utiliza si a manipula tehnologiile informaționale; 
- Capacitatea de a reflecta critic asupra obiectului si scopului învățării; 
- Capacitatea de a lucra în mod cooperant si flexibil în cadrul unei echipe; 
-  Demonstrarea abilităților de analiză în luarea deciziilor în plan profesional; 
- Generalizarea cunoștințelor din domeniul științelor socio-umane; 
- Analiza și sinteza diverselor teorii și opinii în domeniul limbii și civilizației latine; 
- Determinarea relațiilor interdisciplinare și evidențierea utilității lor; 
- Comunicarea ideilor, problemelor si soluțiilor din domeniul științelor socio-umane atât într-un   mediu 

specializat, cât si în unul nespecializat; 
- Formularea si argumentarea punctelor de vedere proprii în domeniul limbii latine și a civilizației romanilor. 

Finalităţi de studiu  



Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- Să descrie principalele etape de evoluţie a limbii latine literare; 
- Să aplice la citirea textelor regulile de pronunţare specifice limbii latine; 
- Să identifice părţile de vorbire în limba latină; 
- Să distingă conjugările şi temele verbului latin; 
- Să descrie procedeul de formare a paradigmelor declinării I şi a II-a a substantivelor; 
- Să descrie mecanismul de formare a timpurilor verbului latin din sistemul infectului; 
- Să descrie specificul declinării substantivelor de declinarea a III-a; 
- Să caracterizeze specificul substantivelor de declinarea a IV-a şi a V-a; 
- Să descrie mecanismul de formare a diverselor tipuri de pronume; 
- Să stabilească asemănările şi deosebirile dintre gradele de comparaţie din limba latină şi din cea română; 
- Să descrie mecanismul de formare a timpurilor din sistemul perfectului; 
- Să explice mecanismul de formare a timpurilor modului conjunctiv. 

Teme de bază: 1. Evoluţia limbii latine literare: caracterizare generală. 2. Structura fonetică a limbii latine. 3. 
Structura gramaticală a limbii latine: caracterizare generală. 4. Verbul. Sistemul verbului. Timpul prezent al 
modului indicativ şi al celui imperativ. 5. Substantivul. Sistemul substantivului. Declinarea I şi a II-a a 
substantivelor şi adjectivelor. 6. Timpurile modului indicativ din sistemul infectului: caracterizare semantică şi 
gramaticală. 7. Declinarea a III-a a substantivelor şi adjectivelor. Gradele de comparaţie ale adjectivelor. 8. 
Declinările a IV-a şi a V-a ale substantivului. 9. Pronumele; clasificarea semantică şi caracteristicile morfologice 
ale pronumelor. 10. Adjectivul. Gradele de comparaţie ale adjectivelor. 11. Timpurile modului indicativ din 
sistemul perfectului: caracterizare semantică şi morfologică. 12. Modul conjunctiv: timpuri şi valori. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, lucrări de laborator, proiecte; consultaţii. 

Strategii evaluare:  
Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, portofolii etc. 
Nota finală se constituie din: rezultatul evaluării finale (40%), evaluărilor curente (40%),  evaluare calităţii 
lucrului individual al studentului (20%) pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, participare la discuţii, 
prezentări, activitatea la seminare etc. 
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