Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
LIMBA SPANIOLĂ CONTEMPORANĂ (FONETICĂ ŞI FONOLOGIE)
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Cătălina-Iulianaa PÎNZARIU

Titularul activităţilor de seminar

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Semestrul
1
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

0
0

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

0
0

ore
20
14
20
2
2

56
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
Sală de curs dotată cu tablă
Desfăşurare
Seminar
 Sală de seminar dotată cu tablă, aparatură audio
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 studenţii vor acumula cunoştinţe privitoare la sistemul fonetic şi fonologic al limbii
spaniole;
Competenţe
 definirea conceptelor de bază, precum: fonem, sunet, diftong, triftong, vocală, consoană,
profesionale
schimbare fonetică;
 utilizarea corectă a termenilor de specialitate precum: vocală palatală, palatalizare,
fricativizare, sonorizare, metateză, proteză, asimilare, disimilare;;
6.

1/86
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Competenţe
transversale




studenţii vor fi încurajaţi să realizeze conexiuni între cunoştinţele dobîndite la disciplina
LRC – fonetică şi fonologie şi cele prezentate la cursurile de fonetică istorică a limbii
spaniole;
se va face apel în permanenţă la cunoştinţele de limba franceză sau italiană ale studenţilor,
pentru a forma o imagine de ansamblu a schimbărilor fonetice din limbile romanice;
studenţii vor fi solicitaţi să aplice practic cunoştinţele dobîndite pe parcurs, acest lucru
contribuind la fixarea pas cu pas a acestor cunoştinţe şi la stimularea gîndirii studenţilor;
scopul practic al exerciţiilor de analiză a schimbărilor fonetice este de a asigura dezvoltarea
capacităţii de a recunoaşte schimbările în cuvinte necunoscute şi de a le identifica pe baza
raportării la cuvinte înrudite din alte limbi romanice sau din latină;
cunoaşterea legilor de transformare fonetică din limba spaniolă le va înlesni studenţilor
contactul cu textele medievale spaniole, studiate la istoria literaturii spaniole în acelaşi
semestru.
studenţii vor fi încurajaţi să participe la descoperirea informaţiilor ştiinţifice prin stimularea
gîndirii logice şi prin realizarea de conexiuni între cunoştinţe din diverse domenii;
participarea activă la reconstituirea informaţiilor teoretice poate constitui un excelent
stimulent pentru dezvoltarea pasiunii pentru studiu şi pentru formarea unei gîndiri analitice,
specifice demersului de cercetare lingvistică.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
 Cursul vizează realizarea unei imagini panoramice a foneticii şi fonologiei
spaniole, prin abordarea sincronică şi diacronică a diverselor aspecte
fundamentale din acest domeniu de studiu. Perspectiva sincronică,
aprofundată în cadrul orelor de aplicaţii, porneşte de la chestiuni teoretice,
privitoare la terminologia specifică acestei discipline şi prezintă sistemul
fonologic al limbii spaniole contemporane, prin marcarea trăsăturilor
distinctive ale fonemelor specifice, insistînd, în aceeaşi măsură, şi asupra
diverselor realizări fonetice din limba vorbită în dialectele spaniole şi în
varietăţile hispanoamericane. Perspectiva istorică tratează evoluţiile
specifice ale sistemului fonetic latin (clasic şi vulgar) în spaţiul de formare
a dialectelor istorice ale spaniolei, urmărindu-se aceste schimbări fonetice
de la latină la spaniola medievală şi, apoi, la dialectul castilian.
Obiective specifice
 Utilitatea practică a studierii acestor evoluţii rezidă în utilizarea acestor
informaţii pentru recunoaşterea formelor spaniole medievale în cadrul
cursului de literatură spaniolă veche (două semestre) şi pentru
identificarea facilă a cuvintelor spaniole necunoscute în texte
contemporane, pe baza cunoaşterii transformărilor fonetice specifice.
8. Conţinuturi
Curs
1. Fonética y fonología. El sonido. El fonema. El
grafema.
2. El cambio fonológico. El cambio condicionado:
asimilación, disimilación, epéntesis, metátesis. El
cambio aislado. Cambios que afectan el sistema
fonológico: la fonologización (escisión) y la
desfonologización (fusión). Cambios esporádicos
de fonemas: etimología popular, analogía,
antonimia. La e protética. La transmisión: las
palabras populares, las palabras cultas, las palabras
semicultas, los dobletes etimológicos.
3. La evolución del sistema vocálico. El sistema
vocálico del latín. La evolución de las vocales
tónicas: la metafonía, la diptongación, los
diptongos latinos, nuevos diptongos. Repaso: la
evolución del vocalismo tónico
4. La evolución de las vocales átonas: las vocales
iniciales, las vocales finales, las vocales
intertónicas, los hiatos. Repaso: la evolución del
vocalismo
5. La evolución del sistema consonántico. El sistema
consonántico del latín. La creación del orden

Nr. ore
4
4

4

4

4

Metode de predare
Expunere frontală,
problematizare cu
participare
interactivă.

Observaţii
Prelegerile vor fi
susţinute cu ajutorul
suporturilor grafice:
fotocopii scheme,
note de curs.
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palatal (la consonantización de la yod, evoluciones
palatales de consonante + [j], la palatalización de
las velares iniciales de sílaba, la palatalización de
las velares finales de sílaba, la palatalización de los
grupos /ll/ y /nn/, la palatalización de los grupos pl,
cl, fl, las consonantes palatales del español
medieval)
6. La creación de la serie de fricativas sonoras (la
4
aparición de /j/ y /β/ y la lenición: asimilaciones de
los grupos consonánticos, sonorización de las
oclusivas sordas intervocálicas, fricativización de
las oclusivas sonoras intervocálicas, pérdida de las
fricativas sonoras intervocálicas, las fricativas
sonoras del español medieval)
7. El comportamiento de las consonantes finales. 4
Grupos consonánticos secundarios: la asimilación,
la disimilación, la metátesis o la epéntesis. El
comportamiento de la /f/ inicial latina. Repaso: el
sistema consonántico del español medieval
Bibliografie
*** Tratado de fonología y fonética españolas, Gredos, Madrid, 1993
Alarcos Llorach, E., Fonología española, Gredos, Madrid, 1986
Alcoba, S. (coord.), La expresión oral, Ariel, Barcelona, 2000
Ariza Viguera, M., Manual de Fonología histórica del español, Síntesis, Madrid, 1989
Ariza Viguera, M., Sobre fonética histórica del español, Arco/Libros, Madrid, 1994
Canellada, M. J., Madsen, J. K., Pronunciación del español, Castalia, Madrid, 1987
Gil Fernández, Juana (ed.), Panorama de la fonología española actual, Arco/Libros, Madrid, 2000
Gil Fernández, Juana, Los sonidos del lenguaje, Síntesis, Madrid, 1988
Hernández Alonso, César (coord.), Historia y presente del español de América, Junta de Castilla y León, Pabecal,
Valladolid, 1992
Introno, Francesco d „Enrique del Teso, Weston, Rosemary, Fonética y fonología actual del español, Cátedra,
Madrid, 1995
Lloyd, P. M., Del latín al español, Vol. I: Fonología y morfología de la lengua española, Gredos, Madrid
Martínez Celdrán, Eugenio, Análisis espectrográfico de los sonidos del habla, Ariel, Barcelona, 1998
Martínez Celdrán, Eugenio, Fonología general y española. Fonología funcional, Teide, Barcelona, 1989
Penny, Ralph J., Gramática histórica del español, Ariel, Barcelona, 1993
Quilis, A., Fonética acústica de la lengua española, Gredos, Madrid, 1981
Quilis, A., Principios de fonología y fonética españolas, Arco/Libros, Madrid, 1997
Quilis, A., Tratado de fonología y fonética españolas, Gredos, Madrid, 1993
Bibliografie minimală
Alarcos Llorach, E., Fonología española, Gredos, Madrid, 1986
Ariza Viguera, M., Manual de Fonología histórica del español, Síntesis, Madrid, 1989
Lloyd, P. M., Del latín al español, Vol. I: Fonología y morfología de la lengua española, Gredos, Madrid
Penny, Ralph J., Gramática histórica del español, Ariel, Barcelona, 1993
Quilis, A., Tratado de fonología y fonética españolas, Gredos, Madrid, 1993
Aplicaţii (seminar)
Nr. ore
Metode de predare
1. El alfabeto español. Letra, grafema, digrafo. Reglas 2
Expunere frontală,
de pronunciación y de ortografía españolas
problematizare cu
participare
2. El fonema y el sonido. Rasgos distintivos.
2
interactivă. Activităţi
Alófonos. Vocales y consonantes. Sílaba.
individuale, activităţi
3. Tonicidad
2
în perechi.
4. La lenición. La b y la v. La d
2
5. La [θ] y la s. El seseo. Las pronunciaciones
2
apicales de la [s] y de la [č]. La aspiración
6. Las líquidas. La ll y la y. El yeísmo. La [rr]. Las
2
velares y las glotales. La g y la j. Las nasales: m, n
yñ
7. Particularidades fonéticas del español de
2
Andalucía, Canarias e Hispanoamérica
Bibliografie
*** Tratado de fonología y fonética españolas, Gredos, Madrid, 1993

Observaţii
Prelegerile vor fi
susţinute cu ajutorul
suporturilor grafice:
fotocopii texte şi
exerciţii, şi a
suporturilor audio.
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Alarcos Llorach, E., Fonología española, Gredos, Madrid, 1986
Álvar, M. (ed.), Manual de dialectología hispánica. El español de América, Ariel, Barcelona, 1996
Ariza Viguera, M., Manual de Fonología histórica del español, Síntesis, Madrid, 1989
Ariza Viguera, M., Sobre fonética histórica del español, Arco/Libros, Madrid, 1994
Canellada, M. J., Madsen, J. K., Pronunciación del español, Castalia, Madrid, 1987
Gil Fernández, Juana (ed.), Panorama de la fonología española actual, Arco/Libros, Madrid, 2000
Gil Fernández, Juana, Los sonidos del lenguaje, Síntesis, Madrid, 1988
Hernández Alonso, César (coord.), Historia y presente del español de América, Junta de Castilla y León, Pabecal,
Valladolid, 1992
Introno, Francesco d „Enrique del Teso, Weston, Rosemary, Fonética y fonología actual del español, Cátedra,
Madrid, 1995
Lloyd, P. M., Del latín al español, Vol. I: Fonología y morfología de la lengua española, Gredos, Madrid
Martínez Celdrán, Eugenio, Fonología general y española. Fonología funcional, Teide, Barcelona, 1989
Quilis, A., Principios de fonología y fonética españolas, Arco/Libros, Madrid, 1997
Quilis, A., Tratado de fonología y fonética españolas, Gredos, Madrid, 1993
Vaquero de Ramírez, M., El español de América I. Pronunciación, Arco/Libros, Madrid, 1996
Bibliografie minimală
Alarcos Llorach, E., Fonología española, Gredos, Madrid, 1986
Canellada, M. J., Madsen, J. K., Pronunciación del español, Castalia, Madrid, 1987
Gil Fernández, Juana, Los sonidos del lenguaje, Síntesis, Madrid, 1988
Quilis, A., Tratado de fonología y fonética españolas, Gredos, Madrid, 1993
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei vine în completarea competenţelor asigurate de studiile în domeniul Limbă şi literatură,
asigurînd o serie de competenţe specifice, utile atît în formarea studenţilor ca specialişti filologi, cît şi pe piaţa
muncii: cunoştinţe teoretice de fonetică şi fonologie, cu precădere a celor referitoare la sistemul limbii spaniole
(activitate de cercetare, activitate didactică)

9.


10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Cunoaşterea noţiunilor teoretice şi a terminologiei
Examinare scrisă şi
50.00%
specifice din fonetica şi fonologia spaniolă. Cunoaşterea
orală
Curs
evoluţiei sistemului fonologic latinesc şi a formării
sistemului fonologic spaniol.
Pronunţarea corectă a sunetelor limbii spaniole.
Examinare orală
50.00%
Seminar
Recunoaşterea fenomenelor fonetice specifice limbii
vorbite (yeísmo, ceceo, seseo)
Standard minim de performanţă
 cunoaşterea chestiunilor fundamentale din fonologia teoretică (noţiuni de bază) şi din cea istorică a limbii
spaniole (comportamentul vocalelor lungi latineşti, diftongarea, proteza lui e, palatalizarea, fricativizarea,
leniţiunea); pronunţarea corectă a sunetelor limbii spaniole
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului
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PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
ISTORIA LITERATURII ŞI CIVILIZAŢIEI SPANIOLE
Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. habil. Ovidiu MORAR

Titularul activităţilor de seminar

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Semestrul
1
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
20
14
20
2
2

56
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba spaniolă
Competenţe
 Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar si a culturii populare
profesionale
 Analiza textelor literare în limba spaniolă, în contextul tradiţiilor literare din cultura de referinţă
Competenţe
 Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională.
 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
6.

-
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 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
dezvoltare personală şi profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
Cursul urmăreşte introducerea studenţilor în atmosfera literară a perioadei medievale, epocă ce a
general al
coincis în Spania cu începutul creaţiilor literare. Se va accentua importanţa pe care o au scrierile din
disciplinei
aceste secole de mari descoperiri geografice şi de importante evenimente politice.
Obiective
Cursul îşi propune să ofere studenţilor informaţii de istorie literară privind La Edad Media, conturînd o
specifice
imagine de ansamblu a civilizaţiei şi literaturii spaniole în secolele XIII-XVI. Totodată, el urmăreşte
formarea şi dezvoltarea spiritului critic dar şi a capacităţii de sinteză a studenţilor, stimulînd şi efortul
personal de interpretare.
8.
Curs
1.
2.

Conţinuturi

Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Introducción. España y lengua español.
2
Curs sintetic, dialog,
Materiale folosite în
analiză textuală
cadrul procesului
Caracteres especificos o primordiales de la 2
educaţional specific
literatura española. Periodización.
disciplinei: suport de
3. La Edad Media. Literatura Medieval (siglos VIII- 2
curs cu textele
XV).
discutate.
4. Lirica tradicional
2
5. Poesia epica. El Mester de Juglaría. Los Cantares 2
de gesta.
6. El Cantar de Mio Cid.
2
7. El Mester de Clerecía. Gonzalo de Berceo.
2
8. Prosa historica. Alfonso el Sabio.
2
9. Prosa alegorica. Don Juan Manuel.
2
10. Canciller Ayala.
2
11. Juan Ruiz, Arcipreste de Hita.
2
12. Libro de Buen Amor.
2
13. El teatro medieval. Autos sacramentales.
2
14. Auto de los Reyes Magos.
2
Bibliografie
Alborg Jose Luis, Historia de la Literatura Española, Edad Media
Alexandru Georgescu, Paul, Valori hispanice in perspectiva romaneasca, Editura Cartea Romaneasca, Bucuresti, 1986.
Alonso, Dámaso, Poezie spaniola, Editura Univers, Bucuresti, 1977.
Ayala, Francisco, La Estructura narrativa y otras experencias literarias, Ed. Critica, Barcelona, 1984.
Băleanu Osiac, Elena, Limba Spaniolă – curs practic, vol. 2, Ed. Sylvi, Bucureşti 1996.
Chabás, Juan, Historia de la Literatura Española, La Habana, 1967.
Crestomaţie romanică, I, Editura Academiei, Bucureşti, 1962.
Drimba, Ovidiu, Istoria Literaturii Universale, Bucuresti, 1997.
Georgescu, Ileana, Antologie de texte spaniole. Evul Mediu şi Renaşterea, EDP, Bucureşti, 1964.
Historia de la Literatura Española – Segunda Edición ampliada por Juan Luis Alborg– volumen 1.
Bibliografie minimală
Mora, Carmen, España, ayer y hoy, SGEL, SA, Madrid, 1998.
Quesada, Marco Sebastián, Historia del arte español. Curso de civilización española, SGEL, SA, Madrid, 1999.
Vazquez German, Martinez Diaz Nelson, Historia de Espana, SGEL, SA, Madrid, 1999.
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Seminar organizatoric
2
Expunere frontală,
Prelegerile vor fi
problematizare cu
susţinute cu ajutorul
2. El Cantar de Mio Cid
2
participare
suporturilor grafice:
3. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora
2
interactivă. Activităţi fotocopii texte şi
4. Prosa historica: Alfonso el Sabio
2
individuale, activităţi exerciţii, şi a
5. Don Juan Manuel, El conde Lucanor
2
în perechi.
suporturilor audio.
6. Juan Ruiz, El Libro de Buen Amor
2
7. Auto de los Reyes Magos
2
Bibliografie
Alborg Jose Luis, Historia de la Literatura Española, Edad Media
Alexandru Georgescu, Paul, Valori hispanice in perspectiva romaneasca, Editura Cartea Romaneasca, Bucuresti, 1986.
Alonso, Dámaso, Poezie spaniola, Editura Univers, Bucuresti, 1977.
Ayala, Francisco, La Estructura narrativa y otras experencias literarias, Ed. Critica, Barcelona, 1984.
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Băleanu Osiac, Elena, Limba Spaniolă – curs practic, vol. 2, Ed. Sylvi, Bucureşti 1996.
Chabás, Juan, Historia de la Literatura Española, La Habana, 1967.
Crestomaţie romanică, I, Editura Academiei, Bucureşti, 1962.
Drimba, Ovidiu, Istoria Literaturii Universale, Bucuresti, 1997.
Georgescu, Ileana, Antologie de texte spaniole. Evul Mediu şi Renaşterea, EDP, Bucureşti, 1964.
Historia de la Literatura Española – Segunda Edición ampliada por Juan Luis Alborg– volumen 1.
Bibliografie minimală
Mora, Carmen, España, ayer y hoy, SGEL, SA, Madrid, 1998.
Quesada, Marco Sebastián, Historia del arte español. Curso de civilización española, SGEL, SA, Madrid, 1999.
Vazquez German, Martinez Diaz Nelson, Historia de Espana, SGEL, SA, Madrid, 1999.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.

9.


10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a operelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Prezenţa la seminarii este obligatorie în
proporţie de 50% (7 seminarii). Interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă

Interpretare contextualizată a operelor studiate

Interpretări proprii

Metode de evaluare
Examen scris pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Referat pe o temă precizată

Pondere din nota
finală
50%

50%

Seminar

Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Programa analitică / Fişa disciplinei
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CURS PRACTIC DE LIMBA SPANIOLĂ
Titularul activităţilor de curs

-

Titularul activităţilor de seminar

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Semestrul
1
Tipul de evaluare
C
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
4
Curs 0
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
56 Curs 0
Seminar
de învăţământ

0
0

Laborator
Laborator

4
56

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

0
0

ore
5
5
5
2
2

17
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
Desfăşurare
Seminar
 Sală de seminar dotată cu tablă, videoproiector, aparatură audio-video
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 studenţii vor acumula cunoştinţe privitoare la sistemul morfosintactic al limbii spaniole;
 repertoriul lexical al studenţilor se va îmbogăţi cu termeni din diferite cîmpuri semantice;
Competenţe
 se va pune accentul pe diferenţele dintre limba spaniolă şi limba română, astfel încît
profesionale
studenţii să poată evita capcanele gramaticale specifice;
 toate informaţiile teoretice vor fi prezentate contrastiv, studenţii fiind încurajaţi să
formuleze singuri concluzii privind diferenţele dintre limba română şi limba spaniolă la
6.
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Competenţe
transversale






nivel morfosintactic;
informaţiile teoretice vor fi fixate prin exerciţii specifice, ceea ce va asigura ulterior
utilizarea corectă a formelor gramaticale din limba spaniolă;
studenţii vor dobîndi abilitatea de a analiza contrastiv situaţiile concrete de vorbire, în
scopul de a interpreta corect chestiunile de limbă;
cunoştinţele de lexic vor fi utilizate în activităţi practice, organizate în funcţie de domeniul
respectiv;
studenţii vor fi încurajaţi să participe la descoperirea informaţiilor ştiinţifice prin stimularea
gîndirii logice şi prin realizarea de conexiuni între cunoştinţe din diverse domenii;
varietatea activităţilor are scopul de a stimula dorinţa de a acumula mai multe cunoştinţe
din domeniu şi de a crea o asociere cognitivă agreabilă între activitatea didactică şi procesul
de studiu individual.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 Cursul practic de gramatică, desfăşurat săptămînal, vizează stabilira unui prim contact al
general al
studenţilor începători cu unele elemente de gramatică spaniolă, care va fi abordată în
disciplinei
conformitate cu nivelul şi statutul de studenţi filologi al participanţilor la curs.
 Cursul practic de vocabular, desfăşurat săptămînal, are scopul de a asigura formarea unui
inventar lexical de bază studenţilor începători.
Obiective

Scopul principal al acestui curs este acela de a asigura o bază gramaticală minimă pentru
specifice
comunicare, astfel încît studenţii să poată ajunge să poarte o conversaţie simplă în limba
spaniolă.

Vocabularul acumulat va trebui să permită o comunicare minimală a unor informaţii, stări,
emoţii adecvate situaţiilor de comunicare din viaţa reală.
8. Conţinuturi
Aplicaţii (seminar) - gramatică
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Substantivul. Gen. Număr. Caz. Etimologia
2
Expunere frontală,
Prelegerile vor fi
desinenţei –s şi a prepoziţiilor-morfem.
problematizare cu
susţinute cu ajutorul
participare
suporturilor grafice:
2. Indicativul prezent. Conjugarea regulată.
2
interactivă. Activităţi fotocopii texte şi
3. Articolul hotărît. Articolul nehotărît. Etimologia
2
individuale, activităţi exerciţii, prezentări
articolului în spaniolă. Articolul neutru lo.
în perechi.
powerpoint,
4. Indicativul prezent. Verbe neregulate.
2
videoclipuri etc. şi a
5. Adjectivul. Adjective cu una şi două terminaţii.
2
suporturilor audio:
Acordul adjectivului.
dialoguri, lecturi de
6. Gradele de comparaţie ale adjectivelor.
2
texte, muzică.
7. Pronumele personale în nominativ. Etimologie.
2
8. Pronumele personale oblice. Loísmo. Laísmo.
2
Pronumele de politeţe.
9. Gerunziul. Forma simplă şi forma continuă
2
(perifraza estar + gerunziu)
10. Adjectivul şi pronumele posesiv. Etimologie.
2
Relaţii sintagmatice.
11. Adjectivele, pronumele şi adverbele negative.
2
12. Adjectivele şi pronumele demonstrative deictice.
2
Organizarea spaţiului.
13. Indicativul perfect simplu al verbelor. Conjugarea
2
regulată.
14. Indicativul perfect simplu al verbelor. Verbe 2
neregulate.
Bibliografie
1. Castro, F., Uso de la gramática española: avanzado, Edelsa Grupo Didascalia, Madrid, 2005
2. Gómez Torrego, L., Gramática didáctica del Español, Ediciones SM, Madrid, 1997
3. Gómez Torrego, L., Manual de español correcto, Arco Libros SA, Madrid, 2002
4. Lobato, J. S., Fernández, N.G., Español 2000 – Gramática, SGEL SA, Madrid, 1999
5. Pastor, B., Echevarría, S., Lengua castellana y Literatura: 1 ESO (libro del profesor), SGEL, Madrid, 2007
6. Pastor, B., Echevarría, S., Lengua castellana y Literatura: 3 ESO (libro del profesor), SGEL, Madrid, 2007
Bibliografie minimală
 Gómez Torrego, L., Gramática didáctica del Español, Ediciones SM, Madrid, 1997
 Gómez Torrego, L., Manual de español correcto, Arco Libros SA, Madrid, 2002
 Lobato, J. S., Fernández, N.G., Español 2000 – Gramática, SGEL SA, Madrid, 1999
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Aplicaţii (seminar) - vocabular
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Alfabetul limbii spaniole. Reguli de citire şi
2
Expunere frontală,
Prelegerile vor fi
pronunţare. Regulile accentuării grafice.
problematizare cu
susţinute cu ajutorul
participare
suporturilor grafice:
2. Cîmpul semantic: familia.
2
interactivă. Activităţi fotocopii texte şi
3. Cîmpul semantic: profesiile.
2
individuale, activităţi exerciţii, prezentări
4. Cîmpul semantic: naţionalităţile.
2
în perechi.
powerpoint,
5. Cîmpul semantic: culorile.
2
videoclipuri etc. şi a
6. Cîmpul semantic: corpul omenesc.
2
suporturilor audio:
7. Cîmpul semantic: legume şi fructe.
2
dialoguri, lecturi de
8. Cîmpul semantic: vestimentaţia.
2
texte, muzică.
9. Cîmpul semantic: expresii.
2
10. Cîmpul semantic: locuţiuni.
2
11. Cîmpul semantic: proverbe.
2
12. Cîmpul semantic: calendarul.
2
13. Cîmpul semantic: Crăciunul.
2
14. Recapitulare
2
Bibliografie
7. Gómez Torrego, L., Manual de español correcto, Arco Libros SA, Madrid, 2002
8. Machuca, M., Recursos funcionales: Aprende a relacionarte en español, Espasa Calpe, Madrid, 2002
9. Pastor, B., Echevarría, S., Lengua castellana y Literatura: 1 ESO (libro del profesor), SGEL, Madrid, 2007
10. Pastor, B., Echevarría, S., Lengua castellana y Literatura: 3 ESO (libro del profesor), SGEL, Madrid, 2007
11. Pinilla, R., Acquaroni, A., El español por destrezas: ¡Bien dicho!, SGEL, Madrid, 2007
12. Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, Santillana, Madrid, 2006
13. Rodríguez Rodríguez, M., El español por destrezas: Escucha y aprende, SGEL, Madrid, 2006
14. Rodríguez, M., Rodríguez, A., El español por destrezas: Leer en español, SGEL, Madrid, 2006
Bibliografie minimală
 Gómez Torrego, L., Manual de español correcto, Arco Libros SA, Madrid, 2002
 Machuca, M., Recursos funcionales: Aprende a relacionarte en español, Espasa Calpe, Madrid, 2002
 Seco, M., Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid, 2002
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei vine în completarea competenţelor asigurate de studiile în domeniul Limbă şi literatură,
asigurînd o serie de competenţe specifice, utile atît în formarea studenţilor ca specialişti filologi, cît şi pe piaţa
muncii: cunoştinţe teoretice de gramatică, cu precădere a celor referitoare la gramatica limbii spaniole (activitate
de cercetare, activitate didactică), cunoaşterea structurilor gramaticale ale limbii spaniole şi a vocabularelor
specifice diferitelor cîmpuri semantice (traduceri, interpretariat) etc.

9.


10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Cunoaşterea noţiunilor teoretice din gramatica
Examinare scrisă şi orală
50.00%
spaniolă şi a structurilor specifice şi aplicarea
Lucrări
acestora pe un corpus dat. Cunoaşterea
practice
elementelor de bază din vocabularele studiate
Aplicarea cunoştinţelor în activităţi practice
Evaluare pe parcurs
50.00%
Standard minim de performanţă
 capacitatea de a aplica corect noţiunile teoretice prezentate în sala de curs; capacitatea de a se exprima corect în
limba spaniolă, la nivelul comunicării de bază
Data completării
28.09.2016

Data avizării în departament

Semnătura titularului de curs
-

Semnătura titularului de aplicaţie

Semnătura directorului de departament
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30.09.2016

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Programa analitică / Fişa disciplinei
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
LIMBA SPANIOLĂ CONTEMPORANĂ
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Catalina Iuliana PINZARIU

Titularul activităţilor de seminar

Asistent univ. dr. PRELIPCEAN

Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Semestrul
1
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
10
9
10
2
2

31
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba spaniolă
Competenţe
 Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic spaniol
profesionale
 Descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii spaniole şi utilizarea acestuia în
producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală
Competenţe
 Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională.
6.

-
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 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
dezvoltare personală şi profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 Acest curs îşi propune stabilirea unui suport teoretic de către studenţi în formarea şi consolidarea
general al
cunoştinţelor de gramatică a limbii spaniole contemporane, care să le permită înţelegerea şi folosirea
disciplinei
corectă a mecanismului de generare a grupului nominal.
Obiective
 să definească şi să întrebuinţeze corect termenii cu care operează;
specifice
 să realizeze analiza morfologică a cuvîntului;
 să aplice norma în mod conştient şi nu doar ca simplu automatism;
 să analizeze fenomenul gramatical şi să înţeleagă cauzele dificultăţilor de interpretare a faptelor de
limbă, dar şi cauzele dificultăţilor care generează greşeli de construcţie în diferite contexte;
 să fie puşi în situaţia de a rezolva sarcini didactice similare celor cu care se vor confrunta în
activitatea la catedra.
8.
Curs
1.

Conţinuturi

Nr. ore
Metode de predare
S. 1 (2h) La Morfología: objeto de estudio. Clases 2
Curs sintetic, dialog,
de palabras
analiză textuală
2. S. 2 (2h) El sustantivo. Clases de sustantivos
2
3. S. 3 /S. 4 (4h) Género natural y género gramatical. 4
Palabras cuyo significado se determina por el
género. El número. Plural de los nombres
compuestos,
de
los
nombres
propios.
Regularización de los neologismos; regularización
de nombres extranjeros
4. S. 5 (2h) El adjetivo (I). Morfemas de 2
concordancia. Gradación del adjetivo. Funciones y
apócope del adjetivo
5. S. 6 (2h) El adjetivo (II). La concordancia del
2
adjetivo con varios sustantivos, con el verbo.
Adjetivos que se combinan con el SER y ESTAR.
Forma y colocación de algunos adjetivos
6. S. 7 (2h) Los determinativos. Características
2
generales. El determinativo artículo. La
sustantivación
7. S. 8 (2h) Determinativos demostrativos.
2
Características. Funciones.
8. S. 9 (2h) Determinativos posesivos.
2
Característicos. Funciones de los posesivos. El
posesivo relativo cuyo (y sus variantes)
9. S. 10 (2h) Los determinativos indefinidos. 2
Características. Los indefinidos: un, algún y
ningún (y sus variantes). Otras formas de los
indefinidos. Características comunes
10. S. 11 (2h) Los determinativos numerales. Clases.
2
Otros determinativos
11. S. 12 (2h) Los pronombres. El pronombre
2
personal. Funciones. Valor reflexivo y valor
recíproco. Valores gramaticales de se. Posición de
los pronombres personales
12. S. 13 (2h) Los pronombres relativos. Los relativos: 2
que, quien, el cual y sus variantes
13. S. 14 (2h) Pronombres interrogativos y
2
demostrativos. Pronombres indefinidos
Bibliografie
*** Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Edición, RAE, Madrid, 1984
*** Gran Diccionario de la Lengua Española, SGEL – Educación, Madrid, 1995
*** Studii de sintaxă a limbii spaniole, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 1979

Observaţii
Materiale folosite în
cadrul procesului
educaţional specific
disciplinei: suport de
curs cu textele
discutate.
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Bello, Andrés, Cuervo, R. J., Gramática de la lengua castellana, Sopena, Buenos Aires, 1973
Bello, Andrés, Gramática de la lengua Castellana, EDAF, Madrid, 1984
Bosque, I., Las categorías gramaticales, relaciones y diferencias, Síntesis, Madrid, 1989
Calero Vaquera, M. L., Historia de la gramática española, Madrid, 1986
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – avanzado, Edelsa, Madrid, 2000
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – elemental, Edelsa, Madrid, 2000
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – intermedio, Edelsa, Madrid, 1999
Duhăneanu, Constantin, Munteanu, D., Gramatica limbii spaniole, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1980
Dumitrescu, Dan, Gramatica limbii spaniole, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984
Gomez Torrego L., Gramática didáctica del español, Gráficas Muriel, Madrid, 1998
Iordan Iorgu, Duhăneanu, Constantin, Curs de gramatică a limbii spaniole, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1963
Lobato, J. S., Fernández, N. G., Español 2000- Gramática, SGEL, Madrid, 1999
Medina Montero, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel superior, SGEL,
Madrid, 2001
Medina Montero, Carlos G., Sin duda. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel intermedio, SGEL,
Madrid, 2001
Sarmiento, R., Sánchez, A., Gramática básica del español. Norma y uso, SGEL, Madrid, 1999
Bibliografie minimală
Duhăneanu, Constantin, Munteanu, D., Gramatica limbii spaniole, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1990
Lobato, J. S., Fernández, N. G., Español 2000- Gramática, SGEL, Madrid, 1999
Medina Montero, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel superior, SGEL,
Madrid, 2001
Sarmiento, R., Sánchez, A., Gramática básica del español. Norma y uso, SGEL, Madrid, 1999
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
1. (2h) Identificar los sustantivos en textos dados y 2
Expunere frontală,
clasificarlos según los tipos enseñados en el curso y
problematizare cu
después, como operación cognitiva inversa, dar ejemplos de
participare
sustantivos que pertenezcan a cierta categoría
interactivă. Activităţi
individuale, activităţi
2. (2h) Analizar algunos sustantivos de textos dados según
2
în perechi.
su género. Formar el femenino de algunos sustantivos
mediante morfemas enclíticos o identificar la pareja de
algunos sustantivos heterónimos. Identificar errores en el
uso de algunos sustantivos cuyo significado se determina
por el género y corregirlos.
3. (2h) Formar oraciones con varios grados de comparación 2
de algunos adjetivos. Redactar textos en los cuales
comparar objetos y conceptos de su alrededor. Escuchar un
material sonoro y modificarlo usando el comparativo de los
adjetivos que el mismo incluye. Corregir errores de
concordancia sustantivo-adjetivo en un texto dado. Formar
oraciones que ilustren los sentidos distintos que algunos
adjetivos adquieren al combinarse con ser y estar
4. (2h) Escoger el artículo adecuado para acompañar varios 2
sustantivos. Practicar los casos excepcionales de uso del
artículo. El uso de los demostrativos en el español
5. (2h) Practicar el uso de los posesivos en oraciones que se 2
refieren a situaciones con uno o varios posesores y uno o
varios objetos poseídos. Utilizar los determinativos
indefinidos en oraciones
6. (2h) Practicar los numerales cardinales complejos y los
2
ordinales. Observar el uso de los pronombres personales y
utilizarlos en varias posiciones para completar oraciones
dadas
7. (2h) Uso y ortografía de los pronombres interrogativos.
2
Practicar el uso de los pronombres relativos
Bibliografie
*** Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Edición, RAE, Madrid, 1984
*** Gran Diccionario de la Lengua Española, SGEL – Educación, Madrid, 1995
*** Studii de sintaxă a limbii spaniole, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 1979
Bello, Andrés, Cuervo, R. J., Gramática de la lengua castellana, Sopena, Buenos Aires, 1973

Observaţii
Prelegerile vor fi
susţinute cu ajutorul
suporturilor grafice:
fotocopii texte şi
exerciţii, şi a
suporturilor audio.
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Bello, Andrés, Gramática de la lengua Castellana, EDAF, Madrid, 1984
Bosque, I., Las categorías gramaticales, relaciones y diferencias, Síntesis, Madrid, 1989
Calero Vaquera, M. L., Historia de la gramática española, Madrid, 1986
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – avanzado, Edelsa, Madrid, 2000
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – elemental, Edelsa, Madrid, 2000
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – intermedio, Edelsa, Madrid, 1999
Duhăneanu, Constantin, Munteanu, D., Gramatica limbii spaniole, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1980
Dumitrescu, Dan, Gramatica limbii spaniole, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984
Gomez Torrego L., Gramática didáctica del español, Gráficas Muriel, Madrid, 1998
Lobato, J. S., Fernández, N. G., Español 2000- Gramática, SGEL, Madrid, 1999
Medina Montero, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel superior, SGEL,
Madrid, 2001
Medina Montero, Carlos G., Sin duda. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel intermedio, SGEL,
Madrid, 2001
Sarmiento, R., Sánchez, A., Gramática básica del español. Norma y uso, SGEL, Madrid, 1999
Bibliografie minimală
Duhăneanu, Constantin, Munteanu, D., Gramatica limbii spaniole, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1990
Lobato, J. S., Fernández, N. G., Español 2000- Gramática, SGEL, Madrid, 1999
Medina Montero, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel superior, SGEL,
Madrid, 2001
Sarmiento, R., Sánchez, A., Gramática básica del español. Norma y uso, SGEL, Madrid, 1999
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.
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10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a temelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Prezenţa la seminarii este obligatorie în
proporţie de 50% (7 seminarii). Interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii

cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;

Metode de evaluare
Examen scris pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Referat pe o temă precizată

Pondere din nota
finală
50%

50%

Seminar

Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului
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PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
ISTORIA LITERATURII ŞI CIVILIZAŢIEI SPANIOLE
Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. habil. Ovidiu MORAR

Titularul activităţilor de seminar

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Semestrul
2
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
20
14
20
2
2

56
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba spaniolă
Competenţe
 Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar si a culturii populare
profesionale
 Analiza textelor literare în limba spaniolă, în contextul tradiţiilor literare din cultura de referinţă
Competenţe
 Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională.
 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
6.

-
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 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
dezvoltare personală şi profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
Cursul urmăreşte introducerea studenţilor în atmosfera literară a perioadei medievale, epocă ce a
general al
coincis în Spania cu începutul creaţiilor literare. Se va accentua importanţa pe care o au scrierile din
disciplinei
aceste secole de mari descoperiri geografice şi de importante evenimente politice.
Obiective
Cursul îşi propune să ofere studenţilor informaţii de istorie literară privind La Edad Media, conturînd o
specifice
imagine de ansamblu a civilizaţiei şi literaturii spaniole în secolele XIII-XVI. Totodată, el urmăreşte
formarea şi dezvoltarea spiritului critic dar şi a capacităţii de sinteză a studenţilor, stimulînd şi efortul
personal de interpretare.
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. El Prerrenacimiento (Siglo XV)
2
Curs sintetic, dialog,
Materiale folosite în
analiză textuală
cadrul procesului
2. La lirica. Los Cancioneros.
2
educaţional specific
3. El Marqués de Santillana.
2
disciplinei: suport de
4. Juan de Mena.
2
curs cu textele
5. Jorge Manrique.
2
discutate.
6. El Romancero.
2
7. Los libros de Caballerías.
2
8. Tirante el Blanco.
2
9. Amadís de Gaula.
2
10. La novela sentimental.
2
11. El teatro primitivo.
2
12. Juan de Encina.
2
13. Fernando de Rojas, La Celestina.
2
14. La Celestina (II).
2
Bibliografie
Alborg Jose Luis, Historia de la Literatura Española, Edad Media
Alexandru Georgescu, Paul, Valori hispanice in perspectiva romaneasca, Editura Cartea Romaneasca, Bucuresti, 1986.
Alonso, Dámaso, Poezie spaniola, Editura Univers, Bucuresti, 1977.
Ayala, Francisco, La Estructura narrativa y otras experencias literarias, Ed. Critica, Barcelona, 1984.
Băleanu Osiac, Elena, Limba Spaniolă – curs practic, vol. 2, Ed. Sylvi, Bucureşti 1996.
Chabás, Juan, Historia de la Literatura Española, La Habana, 1967.
Crestomaţie romanică, I, Editura Academiei, Bucureşti, 1962.
Drimba, Ovidiu, Istoria Literaturii Universale, Bucuresti, 1997.
Georgescu, Ileana, Antologie de texte spaniole. Evul Mediu şi Renaşterea, EDP, Bucureşti, 1964.
Historia de la Literatura Española – Segunda Edición ampliada por Juan Luis Alborg– volumen 1.
Bibliografie minimală
Mora, Carmen, España, ayer y hoy, SGEL, SA, Madrid, 1998.
Quesada, Marco Sebastián, Historia del arte español. Curso de civilización española, SGEL, SA, Madrid, 1999.
Vazquez German, Martinez Diaz Nelson, Historia de Espana, SGEL, SA, Madrid, 1999.
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Seminar organizatoric
2
Expunere frontală,
Prelegerile vor fi
problematizare cu
susţinute cu ajutorul
2. Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre 2
participare
suporturilor grafice:
3. Santillana. Juan de Mena
2
interactivă. Activităţi fotocopii texte şi
4. El Romancero
2
individuale, activităţi exerciţii, şi a
5. Tirante el Blanco
2
în perechi.
suporturilor audio.
6. Amadís de Gaula
2
7. La Celestina
2
Bibliografie
Alborg Jose Luis, Historia de la Literatura Española, Edad Media
Alexandru Georgescu, Paul, Valori hispanice in perspectiva romaneasca, Editura Cartea Romaneasca, Bucuresti, 1986.
Alonso, Dámaso, Poezie spaniola, Editura Univers, Bucuresti, 1977.
Ayala, Francisco, La Estructura narrativa y otras experencias literarias, Ed. Critica, Barcelona, 1984.
Băleanu Osiac, Elena, Limba Spaniolă – curs practic, vol. 2, Ed. Sylvi, Bucureşti 1996.
Chabás, Juan, Historia de la Literatura Española, La Habana, 1967.
Crestomaţie romanică, I, Editura Academiei, Bucureşti, 1962.
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Drimba, Ovidiu, Istoria Literaturii Universale, Bucuresti, 1997.
Georgescu, Ileana, Antologie de texte spaniole. Evul Mediu şi Renaşterea, EDP, Bucureşti, 1964.
Historia de la Literatura Española – Segunda Edición ampliada por Juan Luis Alborg– volumen 1.
Bibliografie minimală
Mora, Carmen, España, ayer y hoy, SGEL, SA, Madrid, 1998.
Quesada, Marco Sebastián, Historia del arte español. Curso de civilización española, SGEL, SA, Madrid, 1999.
Vazquez German, Martinez Diaz Nelson, Historia de Espana, SGEL, SA, Madrid, 1999.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.
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10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a operelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Prezenţa la seminarii este obligatorie în
proporţie de 50% (7 seminarii). Interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă

Interpretare contextualizată a operelor studiate

Interpretări proprii

Metode de evaluare
Examen scris pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Referat pe o temă precizată

Pondere din nota
finală
50%

50%

Seminar

Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Programa analitică / Fişa disciplinei
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CURS PRACTIC DE LIMBA SPANIOLĂ
Titularul activităţilor de curs

-

Titularul activităţilor de seminar

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Semestrul
2
Tipul de evaluare
C
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
4
Curs 0
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
56 Curs 0
Seminar
de învăţământ

0
0

Laborator
Laborator

4
56

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

0
0

Ore
15
10
15
2
2

42
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
Desfăşurare
Seminar
 Sală de seminar dotată cu tablă, videoproiector, aparatură audio-video
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 studenţii vor acumula cunoştinţe privitoare la sistemul morfosintactic al limbii spaniole;
 se vor dezvolta abilităţile de comunicare şi de transpunere a textelor dintr-o limbă în alta;
Competenţe
 se va pune accentul pe diferenţele dintre limba spaniolă şi limba română, astfel încît
profesionale
studenţii să poată evita capcanele gramaticale specifice;
 toate informaţiile teoretice vor fi prezentate contrastiv, studenţii fiind încurajaţi să
formuleze singuri concluzii privind diferenţele dintre limba română şi limba spaniolă la
6.
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Competenţe
transversale






nivel morfosintactic şi stilistic;
informaţiile teoretice vor fi fixate prin exerciţii specifice, ceea ce va asigura ulterior
utilizarea corectă a formelor gramaticale din limba spaniolă;
studenţii vor dobîndi abilitatea de a analiza contrastiv situaţiile concrete de vorbire, în
scopul de a interpreta corect chestiunile de limbă;
cunoştinţele de lexic vor fi utilizate în activităţi practice, organizate în funcţie de domeniul
respectiv;
studenţii vor fi încurajaţi să participe la descoperirea informaţiilor ştiinţifice prin stimularea
gîndirii logice şi prin realizarea de conexiuni între cunoştinţe din diverse domenii;
varietatea activităţilor are scopul de a stimula dorinţa de a acumula mai multe cunoştinţe
din domeniu şi de a crea o asociere cognitivă agreabilă între activitatea didactică şi procesul
de studiu individual.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general
 Cursul practic de gramatică, desfăşurat săptămînal, vizează stabilira unui prim contact al
al disciplinei
studenţilor începători cu unele elemente de gramatică spaniolă, care va fi abordată în
conformitate cu nivelul şi statutul de studenţi filologi al participanţilor la curs.
 Cursul de exprimare orală are scopul de a încuraja folosirea limbii spaniole în procesul de
comunicare, adaptînd tipul de limbaj la tipul de comunicare conform situaţiilor din viaţa
reală.
 Cursul de exprimare scrisă/traduceri urmăreşte producerea de texte în lima spaniolă prin
diverse tehnici, încurajînd astfel dezvoltarea abilităţilor necesare în comunicarea scrisă.
Obiective

Scopul principal al acestui curs este acela de a asigura o bază gramaticală minimă pentru
specifice
comunicare, astfel încît studenţii să poată ajunge să poarte o conversaţie simplă în limba
spaniolă.

Vocabularul acumulat va trebui să permită o comunicare minimală a unor informaţii,
stări, emoţii adecvate situaţiilor de comunicare din viaţa reală.
 Studenţii îşi vor dezvolta abilităţi în scopul de a putea produce texte în lima spaniolă, fie
spontan, fie prin traducerea sau retroversiunea textelor din diferite stiluri funcţionale.
8. Conţinuturi
Aplicaţii (seminar) – gramatică
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Adverbele deictice. Construcţii cu sens deictic.
1
Expunere frontală,
Prelegerile vor fi
problematizare cu
susţinute cu ajutorul
2. Participiul. Verbul auxiliar haber. Indicativul
1
participare
suporturilor grafice:
perfect compus.
interactivă. Activităţi fotocopii texte şi
3. Perfect simplu şi perfect compus.
1
individuale, activităţi exerciţii, prezentări
4. Adjectivele, pronumele şi adverbele interogative şi 1
în perechi.
powerpoint,
relative.
videoclipuri etc. şi a
5. Interogaţia în limba spaniolă.
1
suporturilor audio:
6. Indicativul mai mult ca perfect. Relaţia de
1
dialoguri, lecturi de
anterioritate.
texte, muzică.
7. Concordanţa timpurilor la prezent şi trecut.
1
8. Viitorul şi viitorul în trecut.
1
9. Perifraza ir + infinitiv.
1
10. Condiţionalul prezent şi perfect.
1
11. Subjunctivul. Timpurile în uz şi timpurile ieşite din 1
uz.
12. Valorile subjunctivului.
1
13. Concordanţa timpurilor la viitor.
1
14. Fraza condiţională.
1
Bibliografie
15. Castro, F., Uso de la gramática española: avanzado, Edelsa Grupo Didascalia, Madrid, 2005
16. Gómez Torrego, L., Gramática didáctica del Español, Ediciones SM, Madrid, 1997
17. Gómez Torrego, L., Manual de español correcto, Arco Libros SA, Madrid, 2002
18. Lobato, J. S., Fernández, N.G., Español 2000 – Gramática, SGEL SA, Madrid, 1999
19. Pastor, B., Echevarría, S., Lengua castellana y Literatura: 1 ESO (libro del profesor), SGEL, Madrid, 2007
20. Pastor, B., Echevarría, S., Lengua castellana y Literatura: 3 ESO (libro del profesor), SGEL, Madrid, 2007
Bibliografie minimală
 Gómez Torrego, L., Gramática didáctica del Español, Ediciones SM, Madrid, 1997
 Gómez Torrego, L., Manual de español correcto, Arco Libros SA, Madrid, 2002
 Lobato, J. S., Fernández, N.G., Español 2000 – Gramática, SGEL SA, Madrid, 1999
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Aplicaţii (seminar) - exprimare orală
1. Dezbatere individuală pe o temă controversată.
2. Dialogul informal.
3. Dialogul formal: interviuri.
4. Exerciţiu de grup: compunere de texte.
5. Exerciţiu de grup: dezbatere.
6. Exerciţiu de grup: dialog.
7. Exerciţiu de grup: concurs.

Nr. ore
2
2
2
2
2
2
2

Metode de predare
Expunere frontală,
problematizare cu
participare
interactivă. Activităţi
individuale, activităţi
în perechi.

Observaţii
Prelegerile vor fi
susţinute cu ajutorul
suporturilor grafice:
fotocopii texte şi
exerciţii, prezentări
powerpoint,
videoclipuri etc. şi a
suporturilor audio:
dialoguri, lecturi de
texte, muzică.

Bibliografie
21. Gómez Torrego, L., Manual de español correcto, Arco Libros SA, Madrid, 2002
22. Machuca, M., Recursos funcionales: Aprende a relacionarte en español, Espasa Calpe, Madrid, 2002
23. Pastor, B., Echevarría, S., Lengua castellana y Literatura: 1 ESO (libro del profesor), SGEL, Madrid, 2007
24. Pastor, B., Echevarría, S., Lengua castellana y Literatura: 3 ESO (libro del profesor), SGEL, Madrid, 2007
25. Pinilla, R., Acquaroni, A., El español por destrezas: ¡Bien dicho!, SGEL, Madrid, 2007
26. Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, Santillana, Madrid, 2006
27. Rodríguez Rodríguez, M., El español por destrezas: Escucha y aprende, SGEL, Madrid, 2006
28. Rodríguez, M., Rodríguez, A., El español por destrezas: Leer en español, SGEL, Madrid, 2006
Bibliografie minimală
 Gómez Torrego, L., Manual de español correcto, Arco Libros SA, Madrid, 2002
 Machuca, M., Recursos funcionales: Aprende a relacionarte en español, Espasa Calpe, Madrid, 2002
 Seco, M., Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid, 2002
Aplicaţii (seminar) - exprimare scrisă/traduceri
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Identificarea de erori de ortografie într-un text 1
Expunere frontală,
Prelegerile vor fi
scris.
problematizare cu
susţinute cu ajutorul
participare
suporturilor grafice:
2. Identificarea de erori gramaticale într-un text scris. 1
interactivă. Activităţi fotocopii texte şi
3. Identificarea de erori de exprimare într-un text 1
individuale, activităţi exerciţii, prezentări
scris.
în perechi.
powerpoint,
4. Redactarea unei scrisori informale.
1
videoclipuri etc. şi a
5. Redactarea corespondenţei formale.
1
suporturilor audio:
6. Redactarea unui text pe o temă dată 1
dialoguri, lecturi de
(brainstorming).
texte, muzică.
7. Redactarea unui text pe o temă dată.
1
8. Traducere: text ştiinţific
1
9. Traducere: text jurnalistic.
1
10. Traducere: text administrativ.
1
11. Traducere: text juridic.
1
12. Traducere: text argotic.
1
13. Traducere: text beletristic.
1
14. Traducere: text poetic.
1
Bibliografie
29. Gómez Torrego, L., Manual de español correcto, Arco Libros SA, Madrid, 2002
30. Machuca, M., Recursos funcionales: Aprende a relacionarte en español, Espasa Calpe, Madrid, 2002
31. Pastor, B., Echevarría, S., Lengua castellana y Literatura: 1 ESO (libro del profesor), SGEL, Madrid, 2007
32. Pastor, B., Echevarría, S., Lengua castellana y Literatura: 3 ESO (libro del profesor), SGEL, Madrid, 2007
33. Pinilla, R., Acquaroni, A., El español por destrezas: ¡Bien dicho!, SGEL, Madrid, 2007
34. Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, Santillana, Madrid, 2006
35. Rodríguez Rodríguez, M., El español por destrezas: Escucha y aprende, SGEL, Madrid, 2006
36. Rodríguez, M., Rodríguez, A., El español por destrezas: Leer en español, SGEL, Madrid, 2006
Bibliografie minimală
 Gómez Torrego, L., Gramática didáctica del Español, Ediciones SM, Madrid, 1997
 Gómez Torrego, L., Manual de español correcto, Arco Libros SA, Madrid, 2002
 Lobato, J. S., Fernández, N.G., Español 2000 – Gramática, SGEL SA, Madrid, 1999
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei vine în completarea competenţelor asigurate de studiile în domeniul Limbă şi literatură,

9.
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asigurînd o serie de competenţe specifice, utile atît în formarea studenţilor ca specialişti filologi, cît şi pe piaţa
muncii: cunoştinţe teoretice de gramatică, cu precădere a celor referitoare la gramatica limbii spaniole (activitate
de cercetare, activitate didactică), cunoaşterea structurilor gramaticale ale limbii spaniole, a vocabularelor
specifice şi a caracteristicilor particulare de redactare a corespondenţei (traduceri, interpretariat, secretariat) etc.
10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Cunoaşterea noţiunilor teoretice din gramatica
Examinare scrisă şi orală
50.00%
spaniolă şi a structurilor specifice şi aplicarea
acestora pe un corpus dat. Cunoaşterea
Lucrări
elementelor de bază în producerea de texte
practice
scrise şi orale
Aplicarea cunoştinţelor în activităţi practice
Evaluare pe parcurs
50.00%
Standard minim de performanţă
 capacitatea de a aplica corect noţiunile teoretice prezentate în sala de curs; capacitatea de a se exprima corect în
limba spaniolă, la nivelul comunicării de bază
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs
-

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului
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PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
LIMBA SPANIOLĂ CONTEMPORANĂ
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Lavinia SEICIUC

Titularul activităţilor de seminar

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Anul de studiu I
Regimul disciplinei

Semestrul
2
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

Ore
20
14
20
2
2

56
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba spaniolă
Competenţe
 Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic spaniol
profesionale
 Descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii spaniole şi utilizarea acestuia în
producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală
Competenţe
 Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională.
6.

-

Programa analitică / Fişa disciplinei
 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
dezvoltare personală şi profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 verbul şi grupul verbal – prin studierea detaliată a tuturor aspectelor privitoare la funcţiile
general al
verbului;
disciplinei

– formarea şi consolidarea cunoştinţelor de gramatică a limbii spaniole contemporane care să
le permită înţelegerea şi folosirea corectă a mecanismului de generare a grupului verbal
Obiective

să definească şi să întrebuinţeze corect termenii cu care operează;
specifice

să realizeze analiza morfologică a cuvîntului;

să formeze deprinderi de analiză a părţilor de vorbire, necesare rezolvării subiectelor cu care
se vor confrunta în ipostaza de candidaţi la concursul de titularizare în învăţămînt şi apoi în
activitatea la catedră;

să aplice norma în mod conştient şi nu doar ca simplu automatism;

să analizeze fenomenul gramatical şi să înţeleagă cauzele dificultăţilor de interpretare a
faptelor de limbă, dar şi cauzele dificultăţilor care generează greşeli de construcţie în diferite
contexte;

din perspectiva gramaticii strict didactice (formarea lui ca formator), studentul este în măsură
să explice toate aspectele ce ţin de fenomenul gramatical;

să analizeze conţinuturile programelor şcolare şi ale manualeor şcolare alternative în uz;

să fie puşi în situaţia de a rezolva sarcini didactice similare celor cu care se vor confrunta în
activitatea la catedra.
8. Conţinuturi
Curs
 S 1 (2h) El verbo. Desinencias. Tiempos y modos.
Temas y características. Matices temporales según los
modos. Verbos de mandato, ruego, consejo y
prohibición. Tendencias generales en Hispanoamérica
 S 2 (2h) Formas no personales del verbo: el infinitivo,
gerundio y participio. Usos y valores
 S 3 (2h) El modo. El aspecto y los tiempos verbales.
Tiempos de indicativo. El presente y el pretérito
imperfecto: usos y valores
 S 4 (2h) Otros pretéritos de indicativo: usos y valores.
Los futuros y los condicionales: usos y valores
 S 5 (2h) Formas temporales del subjuntivo y su uso.
Conjugación
regular.
Irregularidades
verbales.
Correspondencia del indicativo con el subjuntivo
 S 6 (2h) Las perífrasis verbales. Verbo auxiliar +
infinitivo. Verbo auxiliar + gerundio; estar + gerundio
 S 7 (2h) Verbos modales + gerundio. Verbo auxiliar +
participio. Formas perifrásticas más frecuentes
 S 8 (2h) La voz pasiva y la impersonalidad. Pasiva
refleja. Pasiva de estado. La voz pasiva y sus posibles
sustituciones. Formas impersonales. La construcción
impersonal con se
 S 9 (2h) El adverbio (I). Elementos que funcionan
como adverbios. Clasificación de los adverbios.
Funciones del adverbio
 S 10 (2h) El adverbio (II). Observaciones a la
clasificación adverbial. Locuciones adverbiales. Otras
peculiaridades
 S 11 (2h) Las preposiciones (I). Características
generales, función y significado de las preposiciones
 S 12 (2h) Las preposiciones (II). Usos y valores de por
y para, de a, en, de, de según, hasta y entre.
Agrupaciones y locuciones prepositivas

Nr. ore
2

2
2

4
2

2
2
2

2

2

2
2

Metode de predare
Curs sintetic, dialog,
analiză textuală

Observaţii
Materiale folosite în
cadrul procesului
educaţional specific
disciplinei: suport de
curs cu textele
discutate.
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2
S 13 (2h) Las conjunciones. Las conjunciones
copulativas, disyuntivas, consecutivas, adversativas y
explicativas. Conjunciones y locuciones subordinantes
2
 S 14 (2h) Las interjecciones y las frases interjectivas
Bibliografie
*** Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Edición, RAE, Madrid, 1984
*** Gran Diccionario de la Lengua Española, SGEL – Educación, Madrid, 1995
*** Studii de sintaxă a limbii spaniole, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 1979
Bello, Andrés, Cuervo, R. J., Gramática de la lengua castellana, Sopena, Buenos Aires, 1973
Bello, Andrés, Gramática de la lengua Castellana, EDAF, Madrid, 1984
Bosque, I., Las categorías gramaticales, relaciones y diferencias, Síntesis, Madrid, 1989
Calero Vaquera, M. L., Historia de la gramática española, Madrid, 1986
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – avanzado, Edelsa, Madrid, 2000
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – elemental, Edelsa, Madrid, 2000
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – intermedio, Edelsa, Madrid, 1999
Duhăneanu, Constantin, Munteanu, D., Gramatica limbii spaniole, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1980
Dumitrescu, Dan, Gramatica limbii spaniole, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984
Gomez Torrego L., Gramática didáctica del español, Gráficas Muriel, Madrid, 1998
Iordan Iorgu, Duhăneanu, Constantin, Curs de gramatică a limbii spaniole, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1963
Lobato, J. S., Fernández, N. G., Español 2000- Gramática, SGEL, Madrid, 1999
Medina Montero, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel superior, SGEL,
Madrid, 2001
Medina Montero, Carlos G., Sin duda. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel intermedio, SGEL,
Madrid, 2001
Sarmiento, R., Sánchez, A., Gramática básica del español. Norma y uso, SGEL, Madrid, 1999
Bibliografie minimală
Duhăneanu, Constantin, Munteanu, D., Gramatica limbii spaniole, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1990
Lobato, J. S., Fernández, N. G., Español 2000- Gramática, SGEL, Madrid, 1999
Medina Montero, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel superior, SGEL,
Madrid, 2001
Sarmiento, R., Sánchez, A., Gramática básica del español. Norma y uso, SGEL, Madrid, 1999
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Prezentare pe baza
 1. (2h) Practicar el uso de las nociones de desinencia, 2
bibliografiei, discuţii
tiempo, modo, tema analizando verbos de textos dados.
Identificar el uso de los verbos en infinitivo, gerundio y
participio en textos dados. Formular oraciones propias
con ciertos usos y valores
2
 2. (2h) Identificar los usos y los valores de los verbos en
indicativo de textos dados. Formular oraciones propias
con ciertos usos y valores
2
 3. (2h) Practicar el uso del subjuntivo y su concordancia
con el indicativo
2
 4. (2h) Practicar las perífrasis verbales con infinitivo,
participio y gerundio. Transformar situaciones que usan
voz activa en voz pasiva. Identificar los tipos de voz
pasiva en dichas situaciones
2
 5. (2h) Identificar los adverbios de oraciones dadas
(también las locuciones adverbiales), clasificarlos y
analizarlos sintácticamente
2
 6. (2h) Practicar el uso de las preposiciones en casos de
verbos con régimen preposicional. Practicar el uso de por
y para, de a, en, de, de según, hasta y entre
2
 7. (2h) Identificar las conjunciones de textos dados y
clasificarlas. Formular oraciones con ciertos tipos de
conjunciones. Practicar la ortografía de las interjecciones
Bibliografie
*** Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Edición, RAE, Madrid, 1984
*** Gran Diccionario de la Lengua Española, SGEL – Educación, Madrid, 1995
*** Studii de sintaxă a limbii spaniole, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 1979
Bello, Andrés, Cuervo, R. J., Gramática de la lengua castellana, Sopena, Buenos Aires, 1973

Observaţii
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Bello, Andrés, Gramática de la lengua Castellana, EDAF, Madrid, 1984
Bosque, I., Las categorías gramaticales, relaciones y diferencias, Síntesis, Madrid, 1989
Calero Vaquera, M. L., Historia de la gramática española, Madrid, 1986
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – avanzado, Edelsa, Madrid, 2000
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – elemental, Edelsa, Madrid, 2000
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – intermedio, Edelsa, Madrid, 1999
Duhăneanu, Constantin, Munteanu, D., Gramatica limbii spaniole, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1980
Dumitrescu, Dan, Gramatica limbii spaniole, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984
Gomez Torrego L., Gramática didáctica del español, Gráficas Muriel, Madrid, 1998
Iordan Iorgu, Duhăneanu, Constantin, Curs de gramatică a limbii spaniole, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1963
Lobato, J. S., Fernández, N. G., Español 2000- Gramática, SGEL, Madrid, 1999
Medina Montero, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel superior, SGEL,
Madrid, 2001
Medina Montero, Carlos G., Sin duda. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel intermedio, SGEL,
Madrid, 2001
Sarmiento, R., Sánchez, A., Gramática básica del español. Norma y uso, SGEL, Madrid, 1999
Bibliografie minimală
Duhăneanu, Constantin, Munteanu, D., Gramatica limbii spaniole, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1990
Lobato, J. S., Fernández, N. G., Español 2000- Gramática, SGEL, Madrid, 1999
Medina Montero, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel superior, SGEL,
Madrid, 2001
Sarmiento, R., Sánchez, A., Gramática básica del español. Norma y uso, SGEL, Madrid, 1999
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.

9.


10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a temelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Prezenţa la seminarii este obligatorie în
proporţie de 50% (7 seminarii). Interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii

cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;

Metode de evaluare
Examen scris pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Referat pe o temă precizată

Pondere din nota
finală
50%

50%

Seminar

Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Programa analitică / Fişa disciplinei
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
ISTORIA LITERATURII ŞI CIVILIZAŢIEI SPANIOLE
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Cătălina-Iuliana PÎNZARIU

Titularul activităţilor de seminar

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Semestrul
3
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
10
9
10
2
2

31
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba spaniolă
Competenţe
 Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar si a culturii populare
profesionale
 Analiza textelor literare în limba spaniolă, în contextul tradiţiilor literare din cultura de referinţă
Competenţe
 Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională.
 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
6.

-
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 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
dezvoltare personală şi profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 El curso se centra en la literatura española del Siglo de Oro. Se estudia la evolución de la literatura
general al
española y se analizan las características de las distintas manifestaciones literarias.
disciplinei
Obiective
 Se explica detalladamente el período histórico concreto y su reflejo en la literatura; se establecen
specifice
relaciones temáticas entre la mentalidad de la época y las obras literarias. El curso incluye la lectura
parcial o completa de diversas obras de este período, así como comentarios de texto.
 Se repasa la metodología de los comentarios de texto, así como las bases de la métrica y la rima en
castellano. Se pone especial énfasis en el aprendizaje de los recusos estilísticos y los esquemas
métricos fijos más comunes en las obras y autores de este período.
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. La literatura española en su primer Siglo de Oro. El 2
Curs sintetic, dialog,
Materiale folosite în
Renacimiento. Límites temporales, temas predilectos.
analiză textuală
cadrul procesului
La poesía lírica. Garcilaso de la Vega. Literatura
educaţional specific
religiosa, mística y ascética. San Juan de la Cruz
disciplinei: suport de
curs cu textele
2. La novela picaresca. Lazarillo de Tormes. 2
discutate.
Originalidad novelesca del Lazarillo. Primera novela
moderna.
3. El siglo XVII. El marco histórico, cultural y social. El 2
Barroco español. Tendencias estilísticas.
4. Luis de Góngora y Argote. El culteranismo. La poesía 4
barroca: recursos estilísticos, temática y personalidad
del autor. La obra lírica de Góngora. Sonetos. La poesía
nueva ("La Fábula de Polifemo y Galatea").
5. Francisco de Quevedo y Villegas. El conceptismo. . 4
La obra lírica de Quevedo: Parnaso español. La prosa
barroca: la novela picaresca ("La vida del Buscón
llamado don Pablos").
6. El teatro del siglo XVII. La comedia nueva española. 2
Antecedentes, estructura, caracteres principales de la
comedia, personajes-tipo, temas. Relaciones entre el
teatro francés y el español.
7. Lope de Vega. Obras líricas, épicas y narrativas. 4
Fuenteovejuna.
8. Pedro Calderón de la Barca. La vida es sueño/ El
2
alcalde de Zalamea.
9. Tirso de Molina. El mito de Don Juan. El Burlador de
2
Sevilla
10. Miguel de Cervantes. Obras dramáticas. Entremeses.
4
Novelas Ejemplares. El Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha.
Bibliografie
AA. VV., Historia y Crítica de la literatura española, dir. Francisco Rico, Ed. Crítica, Barcelona, 1980.
AA. VV., Historia de la literatura española, Ed. Ariel, Barcelona, 1973
Alborg, J. L., Historia de la literatura española, tomo II, Ed. Gredos, Madrid, 1970
Alonso, Dámaso, Poesía española, Ed. Gredos, Madrid, 1987
García Valdés, Celsa Carmen, Quevedo esencial, Ed. Taurus, Madrid, 1990
Navarro Glez, Alberto, Calderón de la Barca: de lo trágico a lo grotesco, Ed. Universidad de Salamanca, 1984
Pedraza, Felipe, Manual de literatura española, Cénit ediciones, Navarra, 1981
Riveras, Elías, Poesía lírica del Siglo de Oro, Ed. Cátedra, Madrid, 1994
Bibliografie minimală
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AA. VV., Lengua y Literatura, Serie Núcleo, 1 Bachillerato, Proyecto La Casa del Saber, Santillana Educación S.L.,
Madrid, 2008
AA. VV., Lengua Castellana y Literatura 1, SGEL, Madrid, 2000
Berbabéu Morón, N., Vicioso C.N., Lengua castellana y literatura, de 1º de Bachillerato, Ed. Bruño, 2000
Cervantes, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, Edición de Florencio Sevilla, Ed. Alianza, Madrid, 1998
López, José García, Historia de la literatura española, Ed. Vicens-Vives, Barcelona, 1972
Meregalli , Franco, Introducción a Cervantes, Ed. Ariel, Barcelona, 1992
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Comentario de un fragmento de El Lazarillo (El 2
Prezentare pe baza
casamiento de Lázaro).
bibliografiei, discuţii
2. Comentario de textos: Soneto 1582 de Luis de Góngora 2
y dos sonetos de Francisco de Quevedo: Represéntase
la brevedad de lo que se vive y cuán nada parece lo
que se vivió y Yo te untaré mis obras con tocino...subrayando las características del Culteranismo vs.
Conceptismo.
3. Comentario de un fragmento de El Buscón de
2
Francisco de Quevedo (Noticias de la familia)
4. Comentario de un fragmento de Fuenteovejuna de
2
Lope de Vega
5. Comentario de un fragmento de La vida es sueño de 2
Pedro Calderón de la Barca.
6. Comentario de un fragmento de El Burlador de Sevilla 2
de Tirso de Molina
7. Comentario de un fragmento de El Ingenioso Hidalgo
2
Don Quijote de la Mancha de Cervantes
Bibliografie
AA. VV., Historia y Crítica de la literatura española, dir. Francisco Rico, Ed. Crítica, Barcelona, 1980.
AA. VV., Historia de la literatura española, Ed. Ariel, Barcelona, 1973
Alborg, J. L., Historia de la literatura española, tomo II, Ed. Gredos, Madrid, 1970
Alonso, Dámaso, Poesía española, Ed. Gredos, Madrid, 1987
García Valdés, Celsa Carmen, Quevedo esencial, Ed. Taurus, Madrid, 1990
Navarro Glez, Alberto, Calderón de la Barca: de lo trágico a lo grotesco, Ed. Universidad de Salamanca, 1984
Pedraza, Felipe, Manual de literatura española, Cénit ediciones, Navarra, 1981
Riveras, Elías, Poesía lírica del Siglo de Oro, Ed. Cátedra, Madrid, 1994
Bibliografie minimală
AA. VV., Lengua y Literatura, Serie Núcleo, 1 Bachillerato, Proyecto La Casa del Saber, Santillana Educación S.L.,
Madrid, 2008
AA. VV., Lengua Castellana y Literatura 1, SGEL, Madrid, 2000
Berbabéu Morón, N., Vicioso C.N., Lengua castellana y literatura, de 1º de Bachillerato, Ed. Bruño, 2000
Cervantes, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, Edición de Florencio Sevilla, Ed. Alianza, Madrid, 1998
López, José García, Historia de la literatura española, Ed. Vicens-Vives, Barcelona, 1972
Meregalli , Franco, Introducción a Cervantes, Ed. Ariel, Barcelona, 1992
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.

9.


10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a operelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Prezenţa la seminarii este obligatorie în
proporţie de 50% (7 seminarii). Interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă

Interpretare contextualizată a operelor studiate

Interpretări proprii
Seminar

Metode de evaluare
Examen scris pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Referat pe o temă precizată

Pondere din nota
finală
50%

50%

Programa analitică / Fişa disciplinei
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Programa analitică / Fişa disciplinei
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CURS OPŢIONAL SPANIOLĂ – CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE SPANIOLĂ
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Cătălina-Iuliana PÎNZARIU

Titularul activităţilor de seminar

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Semestrul
3
Tipul de evaluare
C
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
28 Curs 14 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DD
DA

Proiect
Proiect

-

ore
15
13
15
2
2

45
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba spaniolă
profesionale
 Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar si a culturii populare
Competenţe
 Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională.
 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
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activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
dezvoltare personală şi profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 Curso pretende ofrecer una visión general de la cultura y civilización española a lo largo de la
general al
historia. Por civilización entendemos el conjunto de ideas, aspectos culturales, políticos y
disciplinei
costumbres propias que han configurado la trayectoria histórica del pueblo español.
Obiective
 Durante las clases analizaremos de qué forma estas ideas, comportamientos y costumbres son
specifice
reflejo o contradicción de patrones culturales que surgieron en épocas históricas anteriores a lo
largo de la historia de España.
8.
Curs
1.

Conţinuturi

Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Las comunidades autónomas de España. La 2
Curs sintetic, dialog,
Materiale folosite în
bandera española. El perfil de dos ciudades:
analiză textuală
cadrul procesului
Madrid y Barcelona.
educaţional specific
disciplinei: suport de
2
2. España y la Unión Europea
curs cu textele
3. El sistema de enseñanza en España – 2
discutate.
comparación con el de Rumanía
4. Un problema de la España de hoy: el 2
terrorismo
5. Historia de Espana (principales culturas y 2
pueblos que llegaron a Hispania)
6. Las tres religiones y las tres culturas que 2
marcaron España.
7. Historia de la lengua española. El mapa 2
lingüístico de España
Bibliografie
España, ayer y hoy. Itinerario de Cultura y Civilización. Edición Actualizada, SGEL, SA. Madrid, 1998
Hispanoamérica, ayer y hoy. Edición Actualizada, SGEL, SA, Madrid, 1998
Quesada Marco, Sebastián – Curso de civilización española, Sociedad General Española de Librería, S.A.2004
López Lourdes Miguel, Peris Ernesto Martín – Para empezar (Curso comunicativo de español para extranjeros),
EDELSA-EDI-6, S.A., Madrid, 1994
Matte Bon, Francisco – Gramatica comunicativa del español – de la lengua a la idea (tomo I y II), Difusión S. L.,
Madrid, 2002
Menéndez Pidal, Ramón – Los españoles en la historia y en la literatura, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1951
Millares, Selena – Método de español para extranjeros, EDINUMEN, Madrid, 1996
Mora Carmen – Espana, ayer y hoy, SGEL, SA, Madrid 1998
Vazquez German, Martinez Diaz Nelson – Historia de Espana, SGEL, SA, Madrid 1999
Bibliografie minimală
España, ayer y hoy. Itinerario de Cultura y Civilización. Edición Actualizada, SGEL, SA. Madrid, 1998
Quesada Marco, Sebastián – Curso de civilización española, Sociedad General Española de Librería, S.A.2004
López Lourdes Miguel, Peris Ernesto Martín – Para empezar (Curso comunicativo de español para extranjeros),
EDELSA-EDI-6, S.A., Madrid, 1994
Mora Carmen – Espana, ayer y hoy, SGEL, SA, Madrid 1998
Vazquez German, Martinez Diaz Nelson – Historia de Espana, SGEL, SA, Madrid 1999
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
1. Hábitos españoles. Expresar gustos y sentimientos.
Describir costumbres y comportamientos. Hablar de
normas sociales
2. La mujer en España
3. Costumbres de la boda, bautizo, primera comunión y
otras fiestas.
4. La gastronomía española. El turismo español.
Destinos peninsulares e insulares. El Camino de
Santiago
5. Fiestas invernales en España - La Cabalgata de los
Reyes
6. Repaso inicial: Generación X. Una nueva etiqueta que
define las inquietudes de los veinteañeros frente a los

Nr. ore
2

2
2
2

2
2

Metode de predare
Prezentare pe baza
bibliografiei, discuţii

Observaţii
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gustos del „yuppy”.
7. La propina. A favor o en contra – debate.
2
Bibliografie
España, ayer y hoy. Itinerario de Cultura y Civilización. Edición Actualizada, SGEL, SA. Madrid, 1998
Hispanoamérica, ayer y hoy. Edición Actualizada, SGEL, SA, Madrid, 1998
Quesada Marco, Sebastián – Curso de civilización española, Sociedad General Española de Librería, S.A.2004
López Lourdes Miguel, Peris Ernesto Martín – Para empezar (Curso comunicativo de español para extranjeros),
EDELSA-EDI-6, S.A., Madrid, 1994
Matte Bon, Francisco – Gramatica comunicativa del español – de la lengua a la idea (tomo I y II), Difusión S. L.,
Madrid, 2002
Menéndez Pidal, Ramón – Los españoles en la historia y en la literatura, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1951
Millares, Selena – Método de español para extranjeros, EDINUMEN, Madrid, 1996
Mora Carmen – Espana, ayer y hoy, SGEL, SA, Madrid 1998
Vazquez German, Martinez Diaz Nelson – Historia de Espana, SGEL, SA, Madrid 1999
Bibliografie minimală
España, ayer y hoy. Itinerario de Cultura y Civilización. Edición Actualizada, SGEL, SA. Madrid, 1998
Quesada Marco, Sebastián – Curso de civilización española, Sociedad General Española de Librería, S.A.2004
López Lourdes Miguel, Peris Ernesto Martín – Para empezar (Curso comunicativo de español para extranjeros),
EDELSA-EDI-6, S.A., Madrid, 1994
Mora Carmen – Espana, ayer y hoy, SGEL, SA, Madrid 1998
Vazquez German, Martinez Diaz Nelson – Historia de Espana, SGEL, SA, Madrid 1999
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.
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10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a temelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Prezenţa la seminare este obligatorie în
proporţie de 50% (7 laboratoare). Interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii

cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;

Metode de evaluare
Testare scrisă pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Evaluare pe parcurs

Pondere din nota
finală
50%

50%

Seminar

Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Programa analitică / Fişa disciplinei
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CURS OPŢIONAL SPANIOLĂ – LIMBA SPANIOLĂ ÎN CONTEXT
ROMANIC
Titularul activităţilor de curs
Lector univ. dr. Lavinia SEICIUC
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Semestrul
3
Tipul de evaluare
C
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 14 Seminar
de învăţământ

-

Laborator
Laborator

2
28

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DD
DA

Proiect
Proiect

-

ore
10
9
10
2
2

31
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
Utilizarea adecvată a conceptelor şi terminologiei cu aplicare la nivelul textului şi discursului în limba
Competenţe
spaniolă.
profesionale
Identificarea limbilor romanice şi cunoaşterea poziţiei limbii spaniole între acestea
Competenţe
Utilizarea componentelor domeniului Limbă şi literatură în deplină concordanţă cu etica profesională;
transversale
Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice;
Organizarea unui proiect individual de formare continuă
6.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
Identificarea limbilor romanice de cultură prin elementele lor specifice la nivel fonetic, morfologic şi
general al
ortografic. Cunoaşterea regulilor de citire şi pronunţare în aceste limbi. Analiza elementelor principale
disciplinei
de morfologie din punctul de vedere al categoriilor lor gramaticale şi al etimologiei. Cunoaşterea
cauzelor şi a modului de evoluţie de la latină la limbile romanice a unor clase şi categorii morfologice.
Cunoaşterea originii, istoriei şi a particularităţilor limbilor romanice
Obiective
Activitatea cu studenţii urmăreşte să le ofere acestora cunoştinţe privitoare la poziţia limbii spaniole
specifice
între limbile romanice, prin prezentarea trăsăturilor specifice fiecărei limbi în parte şi analiza acestora
în contrast cu cele ale limbii spaniole. Activităţile didactice vor asigura contactul direct cu limbile
romanice de cultură, studiul contrastiv şi comparativ realizat practic, prin lucrul pe text. Studenţii vor
acumula cunoştinţe fundamentale care se pot constitui ca bază pentru învăţarea ulterioară a acestor
limbi.
8. Conţinuturi
Curs+lucrări practice
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Causas de los cambios lingüísticos. El factor 6
Curs sintetic, dialog,
Materiale folosite în
etnolingüístico
analiză textuală
cadrul procesului
educaţional specific
2. Rasgos de la lengua latina. Carácter sintético y 6
disciplinei: suport de
carácter analítico. Tendencias hacia el analitismo
curs cu textele
en las lenguas románicas
discutate.
3. Rasgos del rumano. Diferencias y similitudes con 6
el español
4. Rasgos del sardo, del dalmático y del 6
retorománico. Diferencias y similitudes con el
español
5. Rasgos del italiano. Diferencias y similitudes con 6
el español
6. Morfología historica española e italiana
6
7. Evaluacion
6
Bibliografie
*** Crestomaţie romanică, Bucureşti, vol. I, 1962, vol. II, 1965, vol. III, partea a II-a, 1972, partea a III-a, 1974
Catalán, Diego, Lingüística ibero-románica, Madrid, 1974
Goga, Ecaterina, Introducere în filologia romanică (studiu sociolingvistic), Bucureşti, 1980
Iordan, Iorgu, Introducere în lingvistica romanică, Bucureşti, 1957
Iordan, Iorgu, Lingvistica romanică. Evoluţie. Curente. Metode, Bucureşti, 1962
Iordan, Iorgu; Manoliu, Maria, Introducere în lingvistica romanică, Bucureşti, 1965
Ivănescu, G., Istoria limbii române, Iaşi, 1980
Migliorini, Bruno, Storia della lingua italiana, Firenze, 1994
Oancea, Ileana, Romanitate şi istorie, Timişoara, 1993
Reinheimer Rîpeanu, Sanda, Structuri morfosintactice de bază în limbile romanice, Bucureşti, 1993
Renzi, Lorenzo, Introduzione alla filologia romanica, Bologna, 1976
Sala, Marius (coord.), Enciclopedia limbilor romanice, Bucureşti, 1989
Sala, Marius (coord.), Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice, Bucureşti, 1988
Seiciuc, Lavinia, cap. II A.: Español (La diátesis: p. 228-233, El aspecto: p. 234-252) şi cap. IV: De la latină la
limbile romanice (p. 369-428), în Gina Măciucă (editor), Identitatea lexicală şi morfologică a limbii române în
contextul multilingvistic european. Consonanţe şi disonanţe, I: Verbul, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”,
Suceava, 2011
Seiciuc, Lavinia, cap. II: De la latină la limbile romanice (p. 301-357), în Gina Măciucă (editor), Identitatea
lexicală şi morfologică a limbii române în contextul multilingvistic european. Consonanţe şi disonanţe, II:
Substantivul, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava
Tagliavini, Carlo, Originile limbilor neolatine, Bucureşti, 1977
Vásquez Cuesta, Pilar y Méndez da Luz, Maria Albertina, Gramática portuguesa, Gredos, Madrid, vol I-II, 1971
Zamora Vicente, Alonso, Dialectología espanola, Madrid, 1989
Bibliografie minimală
*** Crestomaţie romanică, Bucureşti, vol. I, 1962, vol. II, 1965, vol. III, partea a II-a, 1972, partea a III-a, 1974
Goga, Ecaterina, Introducere în filologia romanică (studiu sociolingvistic), Bucureşti, 1980
Iordan, Iorgu, Lingvistica romanică. Evoluţie. Curente. Metode, Bucureşti, 1962
Iordan, Iorgu; Manoliu, Maria, Introducere în lingvistica romanică, Bucureşti, 1965
Reinheimer Rîpeanu, Sanda, Structuri morfosintactice de bază în limbile romanice, Bucureşti, 1993
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Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.

9.


10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a temelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Prezenţa la lucrări practice este obligatorie în
proporţie de 50% (7 laboratoare). Interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii

cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;
Lucrări
practice

Data completării
28.09.2016

Metode de evaluare
Testare scrisă pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Evaluare pe parcurs

Semnătura titularului de curs

Pondere din nota
finală
50%

50%

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului
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PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
LIMBA SPANIOLĂ CONTEMPORANĂ
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Lavinia SEICIUC

Titularul activităţilor de seminar

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Semestrul
4
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
10
9
10
2
2

31
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba spaniolă
Competenţe
 Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic spaniol
profesionale
 Descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii spaniole şi utilizarea acestuia în
producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală
Competenţe
 Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională.
6.

-
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 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
dezvoltare personală şi profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 Cursul de sintaxă clarifică ansamblul de reguli privitoare la îmbinarea cuvintelor în propoziţie şi
general al
a propoziţiilor în frază, redefineşte raporturile din cadrul frazei, caracteristicile raportului de
disciplinei
subordonare, tipurile de raporturi care au în vedere deopotrivă regenta şi subordonata, situaţii
speciale în care se manifestă raporturile din frază, etc. Deservirea sintactică trebuie să se
integreze în mod coerent într-o doctrină lingvistică generală.
Obiective
 să definească şi să întrebuinţeze corect terminologia de specialitate cu care operează;;
specifice
 să formeze deprinderi de analiză sintactica a proprozitiilor in fraza;
 să aplice norma în mod conştient şi nu doar ca simplu automatism;
 să analizeze fenomenul gramatical şi să înţeleagă cauzele dificultăţilor de interpretare a faptelor
de limbă, dar şi cauzele dificultăţilor care generează greşeli de construcţie în diferite contexte;
 din perspectiva gramaticii strict didactice (formarea lui ca formator), studentul este în măsură să
explice toate aspectele ce ţin de fenomenul gramatical;
 să fie puşi în situaţia de a rezolva sarcini didactice similare celor cu care se vor confrunta în
activitatea la catedra.
 abilitatea de a revela valoare stilistică a unor fenomene sintactice în textul analizat, cu implicaţii
asupra sensului/sensurilor textului supus analizei;
8. Conţinuturi
Curs
 S 1 (2h) Enunciado y oración. Terminología. La oración.
Los componentes de la oración
 S 2 (2h) La oración simple. Clase de oraciones simples
(I): enunciativas, exclamativas, de posibilidad y
dubitativas, interrogativas
 S 3 (2h) Clases de oraciones simples (II): optativas o
desiderativas, atributivas o de predicado nominal con
verbo copulativo, predicativas o de predicado verbal
 S 4 (2h) La oración compuesta. Yuxtaposición.
Oraciones coordinadas copulativas, distributivas,
disyuntivas, adversativas
 S 5 (2h) Sujeto. La concordancia del sujeto con el verbo.
Posición del sujeto. Categorías con función de sujeto.
Cuestiones de concordancia del sujeto
 S 6 (2h) Concepto de oración impersonal. Oraciones
impersonales con verbos unipersonales. Oraciones
impersonales con haber y hacer. Oraciones impersonales
con se frente a pasiva reflejas. Otras oraciones
impersonales
 S 7 (2h) Predicado. Clases de predicado. El atributo.
Categorías que funcionan como atributo. Concordancia de
los atributos
 S 8 (2h) Grupos sintácticos. Terminología.
Características generales. La categoría locución. Las
funciones sintácticas. El grupo nominal. Núcleo y
modificadores del grupo nominal
 S 9 (2h) El grupo adjetival y el grupo adverbial.
Modificadores cuantificadores
 S 10 (2h) El grupo verbal. Estructura. El núcleo verbal.
Los complementos del verbo. El complemento directo (1).
Caracterización semántica y caracterización formal. CD
con la preposición a
 S 11 (2h) El complemento directo (2). Categorías que
funcionan como CD. Posición del CD. El completo
indirecto. Caracterización semántica y caracterización
formal. Clasificación del CI. Posición del CI. Categorías

Nr. ore
2
2

2

4

2

2

2

2

2
2

2

Metode de predare
Curs sintetic, dialog,
analiză textuală

Observaţii
Materiale folosite în
cadrul procesului
educaţional specific
disciplinei: suport de
curs cu textele
discutate.
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que funcionan como CI. Laísmo y loísmo
 S 12 (2h) El complemento circunstancial. Caracterización 2
semántica y caracterización formal. Categorías que
funcionan como CC
2
 S 13 (2h) El complemento de régimen. Compatibilidad
entre CR y CD. Queísmo y dequeísmo
2
 S 14 (2h) Estilo directo/ estilo indirecto. Orden/ mandato
en el estilo indirecto.
Bibliografie
*** Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Edición, RAE, Madrid, 1984
*** Gran Diccionario de la Lengua Española, SGEL – Educación, Madrid, 1995
*** Studii de sintaxă a limbii spaniole, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 1979
Bello, Andrés, Cuervo, R. J., Gramática de la lengua castellana, Sopena, Buenos Aires, 1973
Bello, Andrés, Gramática de la lengua Castellana, EDAF, Madrid, 1984
Bosque, I., Las categorías gramaticales, relaciones y diferencias, Síntesis, Madrid, 1989
Calero Vaquera, M. L., Historia de la gramática española, Madrid, 1986
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – avanzado, Edelsa, Madrid, 2000
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – elemental, Edelsa, Madrid, 2000
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – intermedio, Edelsa, Madrid, 1999
Duhăneanu, Constantin, Munteanu, D., Gramatica limbii spaniole, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1980
Dumitrescu, Dan, Gramatica limbii spaniole, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984
Gomez Torrego L., Gramática didáctica del español, Gráficas Muriel, Madrid, 1998
Iordan Iorgu, Duhăneanu, Constantin, Curs de gramatică a limbii spaniole, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1963
Lobato, J. S., Fernández, N. G., Español 2000- Gramática, SGEL, Madrid, 1999
Medina Montero, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel superior, SGEL,
Madrid, 2001
Medina Montero, Carlos G., Sin duda. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel intermedio, SGEL,
Madrid, 2001
Sarmiento, R., Sánchez, A., Gramática básica del español. Norma y uso, SGEL, Madrid, 1999
Bibliografie minimală
Duhăneanu, Constantin, Munteanu, D., Gramatica limbii spaniole, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1990
Lobato, J. S., Fernández, N. G., Español 2000- Gramática, SGEL, Madrid, 1999
Medina Montero, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel superior, SGEL,
Madrid, 2001
Sarmiento, R., Sánchez, A., Gramática básica del español. Norma y uso, SGEL, Madrid, 1999
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
 1. (2h) Definir e identificar las oraciones simples.
Clasificarlas y formular ejemplos de varios tipos de
oraciones simples
 2. (2h) Analizar oraciones compuestas por yuxtaposición.
Identificar el tipo de relación entre las oraciones
 3. (2h) Analizar los sujetos de las oraciones dadas:
clasificarlos, observar su relación con el predicado.
Oraciones sin sujeto, las impersonales
 4. (2h) Analizar los predicados de oraciones dadas y
clasificarlos. Analizar el atributo en caso de predicado
nominal. Identificar el grupo nominal y su estructura y
analizarlo sintácticamente. Producir ejemplos propios
de oraciones con varios tipos de predicado y núcleo
nominal
 5. (2h) Identificar el grupo verbal y su estructura y
analizarlo sintácticamente. Producir ejemplos propios
de oraciones con varios tipos de complementos
 6. (2h) Uso del complemento directo y del complemento
indirecto. Practicar los pronombres complementos.
Identificar los circunstanciales y analizarlos. Formar
oraciones propias con ciertos tipos de complementos
 7. (2h) Transformar oraciones del estilo directo en estilo
indirecto. Escuchar diálogos y operar la misma

Nr. ore
2

2
2

2

2

2

2

Metode de predare
Prezentare pe baza
bibliografiei, discuţii

Observaţii
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transformación para el mensaje que ellos contienen.
Usar el subjuntivo para expresar órdenes en estilo
indirecto
Bibliografie
*** Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Edición, RAE, Madrid, 1984
*** Gran Diccionario de la Lengua Española, SGEL – Educación, Madrid, 1995
*** Studii de sintaxă a limbii spaniole, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 1979
Bello, Andrés, Cuervo, R. J., Gramática de la lengua castellana, Sopena, Buenos Aires, 1973
Bello, Andrés, Gramática de la lengua Castellana, EDAF, Madrid, 1984
Bosque, I., Las categorías gramaticales, relaciones y diferencias, Síntesis, Madrid, 1989
Calero Vaquera, M. L., Historia de la gramática española, Madrid, 1986
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – avanzado, Edelsa, Madrid, 2000
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – elemental, Edelsa, Madrid, 2000
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – intermedio, Edelsa, Madrid, 1999
Duhăneanu, Constantin, Munteanu, D., Gramatica limbii spaniole, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1980
Dumitrescu, Dan, Gramatica limbii spaniole, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984
Gomez Torrego L., Gramática didáctica del español, Gráficas Muriel, Madrid, 1998
Iordan Iorgu, Duhăneanu, Constantin, Curs de gramatică a limbii spaniole, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1963
Lobato, J. S., Fernández, N. G., Español 2000- Gramática, SGEL, Madrid, 1999
Medina Montero, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel superior, SGEL,
Madrid, 2001
Medina Montero, Carlos G., Sin duda. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel intermedio, SGEL,
Madrid, 2001
Sarmiento, R., Sánchez, A., Gramática básica del español. Norma y uso, SGEL, Madrid, 1999
Bibliografie minimală
Duhăneanu, Constantin, Munteanu, D., Gramatica limbii spaniole, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1990
Lobato, J. S., Fernández, N. G., Español 2000- Gramática, SGEL, Madrid, 1999
Medina Montero, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel superior, SGEL,
Madrid, 2001
Sarmiento, R., Sánchez, A., Gramática básica del español. Norma y uso, SGEL, Madrid, 1999
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.

9.


10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a temelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Prezenţa la seminarii este obligatorie în
proporţie de 50% (7 seminarii). Interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii

cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;

Metode de evaluare
Examen scris pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Referat pe o temă precizată

Pondere din nota
finală
50%

50%

Seminar

Data completării
28.09.2016

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Semnătura directorului de departament
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Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului
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PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
ISTORIA LITERATURII SPANIOLE
Titularul activităţilor de curs

Lect. univ. dr. Lavinia SEICIUC

Titularul activităţilor de seminar

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Semestrul
4
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

-

ore
10
9
10
2
2

31
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba spaniolă
Competenţe
 Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar si a culturii populare
profesionale
 Analiza textelor literare în limba spaniolă, în contextul tradiţiilor literare din cultura de referinţă
Competenţe
 Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională.
 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
6.
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dezvoltare personală şi profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 El curso se centra en la literatura española del Neoclasicismo, el Romanticismo y el Realismo. Se
general al
estudia la evolución de la literatura española y se analizan las características de las distintas
disciplinei
manifestaciones literarias.
Obiective
 Se explica detalladamente el período histórico concreto y su reflejo en la literatura; se establecen
specifice
relaciones temáticas entre la mentalidad de la época y las obras literarias. El curso incluye la lectura
parcial o completa de diversas obras de este período, así como comentarios de texto.
 Se repasa la metodología de los comentarios de texto, así como las bases de la métrica y la rima en
castellano. Se pone especial énfasis en el aprendizaje de los recusos estilísticos y los esquemas
métricos fijos más comunes en las obras y autores de este período.
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. El siglo XVIII. Marco histórico, sociocultural. Las 4
Curs sintetic, dialog,
Materiale folosite în
luces en España. La literatura española en el siglo
analiză textuală
cadrul procesului
XVIII. Lucha contra el Barroco. La Ilustración, el
educaţional specific
"Siglo de las Luces". El prerromanticismo español.
disciplinei: suport de
Prosa: Gaspar Melchor de Jovellanos, José Cadalso curs cu textele
Cartas marruecas.
discutate.
Teatro: Leandro Fernández de Moratín - El sí de las
niñas.
2. El siglo XIX. El Romanticismo. Marco histórico, 2
sociocultural. Romanticismo y Liberalismo. Caracteres
del romanticismo literario
3. El Romanticismo Español. Triunfo y crisis del 2
romanticismo español.
Duque de Rivas - Don Álvaro o la fuerza del sino
José Zorrilla - Don Juan Tenorio
4. El Costumbrismo. Mariano José de Larra - Articulos, 4
José de Espronceda - El estudiante de Salamanca.
5. El posromanticismo. Gustavo Adolfo Bécquer. 4
Originalidad y trascendencia: estilo y lenguaje; temas
principales de las Rimas; la sensibilidad poética en la
prosa (Leyendas).
6. El realismo en Europa. La prosa realista en España: el 4
conflicto ideológico entre autores y la tendencia
regionalista. José Mª de Pereda - Peñas arriba. Juan
Valera - Pepita Jiménez.
7. Benito Pérez Galdós: estilo. Los Episodios Nacionales. 4
Novelas de la primera época (La Fontana de Oro, Doña
Perfecta). Novelas contemporáneas y retrato de la
sociedad española (La desheredada). Fortunata y
Jacinta: tema y desarrollo de la obra. Etapa
espiritualista.
8. El Naturalismo. Leopoldo Alas “Clarín” - La Regenta 4
(estructura, temas y estilo de la obra); los cuentos.
Emilia Pardo Bazán y el Naturalismo en la prosa
española (Los Pazos de Ulloa).
Bibliografie
AA. VV., Lengua castellana y Literatura: 1 ESO (libro del alumno), SGEL, Madrid, 2007
AA. VV., Lengua castellana y Literatura: 1 ESO (programación didáctica y solucionario), SGEL, Madrid, 2007
AA. VV., Lengua castellana y Literatura: 3 ESO (libro del alumno), SGEL, Madrid, 2007
AA. VV., Lengua castellana y Literatura: 3 ESO (programación didáctica y solucionario), SGEL, Madrid, 2007
Astorgano Abajo, A., OBRAS COMPLETAS: Juan Meléndez Valdés, Cátedra, Madrid, 2004
Bécquer, G. A., Leyendas de Bécquer, Magina, Granada, 2009
Bécquer, G. A., Rimas, Cátedra, Madrid, 1996
Benetti, G., Casellato, M., Messori, G., Más que palabras: Literatura por tareas, Difusión, Barcelona, 2004
Chabás, J., Historia Literaturii Spaniole, traducción de Păcurariu, D. M., Editura UNIVERS, Bucureşti, 1971
De Larra, M. J., Artículos, Castalia, Madrid, 1993
Fernando, L., Tusón, V., Literatura Española 3, GRUPO ANAYA, Madrid, 1995
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García Calvo, A., Tratado de rítmica y prosodia y de métrica y versificación, Editorial Lucina, Madrid, 2006
Hernández García, G., Lengua Castellana y Literatura 1, SGEL, Madrid, 2000
Pascual, J. A., Blecua, A., Lengua y Literatura 1, Santillana Educación, Madrid, 2009
Pascual, J. A., Blecua, A., Lengua y Literatura 2, Santillana Educación, Madrid, 2009
Pastor, B., Echevarría, S., Lengua castellana y Literatura: 1 ESO (libro del profesor), SGEL, Madrid, 2007
Pastor, B., Echevarría, S., Lengua castellana y Literatura: 3 ESO (libro del profesor), SGEL, Madrid, 2007
Pedraza Jiménez, F. B., Rodríguez Cáceres, M., Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana,
EDAF, Madrid, 2000
Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta I, Cátedra, Madrid, 2006
Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta II, Cátedra, Madrid, 2006
Pérez Galdós, Miau, Cátedra, Madrid, 2000
Romero Tobar, L., La literatura en su historia, Arco Libros, Madrid, 2006
Zorrilla, J., Don Juan Tenorio, Cátedra, Madrid, 2006
Bibliografie minimală
Bécquer, G. A., Leyendas de Bécquer, Magina, Granada, 2009
García Calvo, A., Tratado de rítmica y prosodia y de métrica y versificación, Editorial Lucina, Madrid, 2006
Pascual, J. A., Blecua, A., Lengua y Literatura 1, Santillana Educación, Madrid, 2009
Pedraza Jiménez, F. B., Rodríguez Cáceres, M., Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana,
EDAF, Madrid, 2000
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Comentario de un fragmento de El sí de las niñas 2
Prezentare pe baza
de Leandro Fernández de Moratín.
bibliografiei, discuţii
2. Comentario de un fragmento de Cartas marruecas 2
de José Cadalso.
3. Comentario de un fragmento de Don Juan Tenorio 2
de José Zorrilla.
4. Comentario de una leyenda de Becquer (Los ojos
2
verdes).
5. Análisis de textos de Juan Valera - Pepita Jiménez. 2
6. Comentario de un fragmento de Fortunata y
2
Jacinta de Benito Pérez Galdós.
7. Comentario de un fragmento de La Regenta de 2
Leopoldo Alas “Clarín”.
Bibliografie
AA. VV., Lengua castellana y Literatura: 1 ESO (libro del alumno), SGEL, Madrid, 2007
AA. VV., Lengua castellana y Literatura: 1 ESO (programación didáctica y solucionario), SGEL, Madrid, 2007
AA. VV., Lengua castellana y Literatura: 3 ESO (libro del alumno), SGEL, Madrid, 2007
AA. VV., Lengua castellana y Literatura: 3 ESO (programación didáctica y solucionario), SGEL, Madrid, 2007
Astorgano Abajo, A., OBRAS COMPLETAS: Juan Meléndez Valdés, Cátedra, Madrid, 2004
Bécquer, G. A., Leyendas de Bécquer, Magina, Granada, 2009
Bécquer, G. A., Rimas, Cátedra, Madrid, 1996
Benetti, G., Casellato, M., Messori, G., Más que palabras: Literatura por tareas, Difusión, Barcelona, 2004
Chabás, J., Historia Literaturii Spaniole, traducción de Păcurariu, D. M., Editura UNIVERS, Bucureşti, 1971
De Larra, M. J., Artículos, Castalia, Madrid, 1993
Fernando, L., Tusón, V., Literatura Española 3, GRUPO ANAYA, Madrid, 1995
García Calvo, A., Tratado de rítmica y prosodia y de métrica y versificación, Editorial Lucina, Madrid, 2006
Hernández García, G., Lengua Castellana y Literatura 1, SGEL, Madrid, 2000
Pascual, J. A., Blecua, A., Lengua y Literatura 1, Santillana Educación, Madrid, 2009
Pascual, J. A., Blecua, A., Lengua y Literatura 2, Santillana Educación, Madrid, 2009
Pastor, B., Echevarría, S., Lengua castellana y Literatura: 1 ESO (libro del profesor), SGEL, Madrid, 2007
Pastor, B., Echevarría, S., Lengua castellana y Literatura: 3 ESO (libro del profesor), SGEL, Madrid, 2007
Pedraza Jiménez, F. B., Rodríguez Cáceres, M., Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana,
EDAF, Madrid, 2000
Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta I, Cátedra, Madrid, 2006
Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta II, Cátedra, Madrid, 2006
Pérez Galdós, Miau, Cátedra, Madrid, 2000
Romero Tobar, L., La literatura en su historia, Arco Libros, Madrid, 2006
Zorrilla, J., Don Juan Tenorio, Cátedra, Madrid, 2006
Bibliografie minimală
Bécquer, G. A., Leyendas de Bécquer, Magina, Granada, 2009
García Calvo, A., Tratado de rítmica y prosodia y de métrica y versificación, Editorial Lucina, Madrid, 2006
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Pascual, J. A., Blecua, A., Lengua y Literatura 1, Santillana Educación, Madrid, 2009
Pedraza Jiménez, F. B., Rodríguez Cáceres, M., Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana,
EDAF, Madrid, 2000
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.

8.


9.

Evaluare

Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a operelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Prezenţa la seminarii este obligatorie în
proporţie de 50% (7 seminarii). Interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă

Interpretare contextualizată a operelor studiate

Interpretări proprii

Metode de evaluare
Examen scris pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Referat pe o temă precizată

Pondere din nota
finală
50%

50%

Seminar

Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului
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PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CURS OPŢIONAL SPANIOLĂ – CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE SPANIOLĂ
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Lavinia SEICIUC

Titularul activităţilor de seminar

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Semestrul
4
Tipul de evaluare
C
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
28 Curs 14 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DD
DA

Proiect
Proiect

-

ore
15
13
15
2
2

45
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba spaniolă
profesionale
 Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar si a culturii populare
Competenţe
 Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională.
 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
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activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
dezvoltare personală şi profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 Curso pretende ofrecer una visión general de la cultura y civilización española a lo largo de la
general al
historia. Por civilización entendemos el conjunto de ideas, aspectos culturales, políticos y
disciplinei
costumbres propias que han configurado la trayectoria histórica del pueblo español.
Obiective
 Durante las clases analizaremos de qué forma estas ideas, comportamientos y costumbres son
specifice
reflejo o contradicción de patrones culturales que surgieron en épocas históricas anteriores a lo
largo de la historia de España.
8.
Curs
1.
2.

Conţinuturi

Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
2
Curs sintetic, dialog,
Materiale folosite în
Introduccion
analiză textuală
cadrul procesului
El deporte – Eterna rivalidad Real Madrid vs. FC 2
educaţional specific
Barcelona.
disciplinei: suport de
3. Vestido, cuerpo y salud.
2
curs cu textele
4. La figura humana.
2
discutate.
5. Publicidad y manipulacióón.
2
2
6. La posguerra – Los anos del franquismo
7. El tiempo – España en Europa y en el mundo 2
entero
Bibliografie
España, ayer y hoy. Itinerario de Cultura y Civilización. Edición Actualizada, SGEL, SA. Madrid, 1998
Hispanoamérica, ayer y hoy. Edición Actualizada, SGEL, SA, Madrid, 1998
Quesada Marco, Sebastián – Curso de civilización española, Sociedad General Española de Librería, S.A.2004
López Lourdes Miguel, Peris Ernesto Martín – Para empezar (Curso comunicativo de español para extranjeros),
EDELSA-EDI-6, S.A., Madrid, 1994
Matte Bon, Francisco – Gramatica comunicativa del español – de la lengua a la idea (tomo I y II), Difusión S. L.,
Madrid, 2002
Menéndez Pidal, Ramón – Los españoles en la historia y en la literatura, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1951
Millares, Selena – Método de español para extranjeros, EDINUMEN, Madrid, 1996
Mora Carmen – Espana, ayer y hoy, SGEL, SA, Madrid 1998
Vazquez German, Martinez Diaz Nelson – Historia de Espana, SGEL, SA, Madrid 1999
Bibliografie minimală
España, ayer y hoy. Itinerario de Cultura y Civilización. Edición Actualizada, SGEL, SA. Madrid, 1998
Quesada Marco, Sebastián – Curso de civilización española, Sociedad General Española de Librería, S.A.2004
López Lourdes Miguel, Peris Ernesto Martín – Para empezar (Curso comunicativo de español para extranjeros),
EDELSA-EDI-6, S.A., Madrid, 1994
Mora Carmen – Espana, ayer y hoy, SGEL, SA, Madrid 1998
Vazquez German, Martinez Diaz Nelson – Historia de Espana, SGEL, SA, Madrid 1999
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Euro en España. El paro y la crisis
2
Prezentare pe baza
bibliografiei, discuţii
2. La monarquía española hoy en día
2
2
3. La inmigración y el mercado laboral
2
4. Trabajar fuera o dentro de casa
2
5. Los nuevos espanoles
2
6. Transición a la democracia. Tensiones y
violencias.
7. Repaso final. Síntesis
2
Bibliografie
España, ayer y hoy. Itinerario de Cultura y Civilización. Edición Actualizada, SGEL, SA. Madrid, 1998
Hispanoamérica, ayer y hoy. Edición Actualizada, SGEL, SA, Madrid, 1998
Quesada Marco, Sebastián – Curso de civilización española, Sociedad General Española de Librería, S.A.2004
López Lourdes Miguel, Peris Ernesto Martín – Para empezar (Curso comunicativo de español para extranjeros),
EDELSA-EDI-6, S.A., Madrid, 1994
Matte Bon, Francisco – Gramatica comunicativa del español – de la lengua a la idea (tomo I y II), Difusión S. L.,
Madrid, 2002
Menéndez Pidal, Ramón – Los españoles en la historia y en la literatura, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1951
Millares, Selena – Método de español para extranjeros, EDINUMEN, Madrid, 1996
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Mora Carmen – Espana, ayer y hoy, SGEL, SA, Madrid 1998
Vazquez German, Martinez Diaz Nelson – Historia de Espana, SGEL, SA, Madrid 1999
Bibliografie minimală
España, ayer y hoy. Itinerario de Cultura y Civilización. Edición Actualizada, SGEL, SA. Madrid, 1998
Quesada Marco, Sebastián – Curso de civilización española, Sociedad General Española de Librería, S.A.2004
López Lourdes Miguel, Peris Ernesto Martín – Para empezar (Curso comunicativo de español para extranjeros),
EDELSA-EDI-6, S.A., Madrid, 1994
Mora Carmen – Espana, ayer y hoy, SGEL, SA, Madrid 1998
Vazquez German, Martinez Diaz Nelson – Historia de Espana, SGEL, SA, Madrid 1999
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.

9.


10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a temelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Prezenţa la laboratoare este obligatorie în
proporţie de 50% (7 laboratoare). Interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii

cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;

Metode de evaluare
Testare scrisă pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Evaluare pe parcurs

Pondere din nota
finală
50%

50%

Seminar

Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Programa analitică / Fişa disciplinei
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CURS OPŢIONAL SPANIOLĂ – LIMBA SPANIOLĂ ÎN CONTEXT
ROMANIC
Titularul activităţilor de curs
Lector univ. dr. Lavinia SEICIUC
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Semestrul
4
Tipul de evaluare
C
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 14 Seminar
de învăţământ

-

Laborator
Laborator

2
28

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DD
DA

Proiect
Proiect

-

ore
10
9
10
2
2

31
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
Utilizarea adecvată a conceptelor şi terminologiei cu aplicare la nivelul textului şi discursului în limba
Competenţe
spaniolă.
profesionale
Identificarea limbilor romanice şi cunoaşterea poziţiei limbii spaniole între acestea
Competenţe
Utilizarea componentelor domeniului Limbă şi literatură în deplină concordanţă cu etica profesională;
transversale
Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice;
Organizarea unui proiect individual de formare continuă
6.
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
Identificarea limbilor romanice de cultură prin elementele lor specifice la nivel fonetic, morfologic şi
general al
ortografic. Cunoaşterea regulilor de citire şi pronunţare în aceste limbi. Analiza elementelor principale
disciplinei
de morfologie din punctul de vedere al categoriilor lor gramaticale şi al etimologiei. Cunoaşterea
cauzelor şi a modului de evoluţie de la latină la limbile romanice a unor clase şi categorii morfologice.
Cunoaşterea originii, istoriei şi a particularităţilor limbilor romanice
Obiective
Activitatea cu studenţii urmăreşte să le ofere acestora cunoştinţe privitoare la poziţia limbii spaniole
specifice
între limbile romanice, prin prezentarea trăsăturilor specifice fiecărei limbi în parte şi analiza acestora
în contrast cu cele ale limbii spaniole. Activităţile didactice vor asigura contactul direct cu limbile
romanice de cultură, studiul contrastiv şi comparativ realizat practic, prin lucrul pe text. Studenţii vor
acumula cunoştinţe fundamentale care se pot constitui ca bază pentru învăţarea ulterioară a acestor
limbi.
8. Conţinuturi
Curs+lucrări practice
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Rasgos del francés. Diferencias y similitudes con 6
Curs sintetic, dialog,
Materiale folosite în
el español
analiză textuală
cadrul procesului
educaţional specific
2. Morfología historica española y francesa
6
disciplinei: suport de
3. Rasgos del provenzal. Diferencias y similitudes 6
curs cu textele
con el español
discutate.
4. Rasgos del catalán. Diferencias y similitudes con 6
el español
5. Morfología historica española y catalana
6
6. Rasgos del portugués. Diferencias y similitudes 6
con el español
7. Morfología historica española y portuguesa
6
Bibliografie
*** Crestomaţie romanică, Bucureşti, vol. I, 1962, vol. II, 1965, vol. III, partea a II-a, 1972, partea a III-a, 1974
Catalán, Diego, Lingüística ibero-románica, Madrid, 1974
Goga, Ecaterina, Introducere în filologia romanică (studiu sociolingvistic), Bucureşti, 1980
Iordan, Iorgu, Introducere în lingvistica romanică, Bucureşti, 1957
Iordan, Iorgu, Lingvistica romanică. Evoluţie. Curente. Metode, Bucureşti, 1962
Iordan, Iorgu; Manoliu, Maria, Introducere în lingvistica romanică, Bucureşti, 1965
Ivănescu, G., Istoria limbii române, Iaşi, 1980
Migliorini, Bruno, Storia della lingua italiana, Firenze, 1994
Oancea, Ileana, Romanitate şi istorie, Timişoara, 1993
Reinheimer Rîpeanu, Sanda, Structuri morfosintactice de bază în limbile romanice, Bucureşti, 1993
Renzi, Lorenzo, Introduzione alla filologia romanica, Bologna, 1976
Sala, Marius (coord.), Enciclopedia limbilor romanice, Bucureşti, 1989
Sala, Marius (coord.), Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice, Bucureşti, 1988
Seiciuc, Lavinia, cap. II A.: Español (La diátesis: p. 228-233, El aspecto: p. 234-252) şi cap. IV: De la latină la
limbile romanice (p. 369-428), în Gina Măciucă (editor), Identitatea lexicală şi morfologică a limbii române în
contextul multilingvistic european. Consonanţe şi disonanţe, I: Verbul, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”,
Suceava, 2011
Seiciuc, Lavinia, cap. II: De la latină la limbile romanice (p. 301-357), în Gina Măciucă (editor), Identitatea
lexicală şi morfologică a limbii române în contextul multilingvistic european. Consonanţe şi disonanţe, II:
Substantivul, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, Suceava
Tagliavini, Carlo, Originile limbilor neolatine, Bucureşti, 1977
Vásquez Cuesta, Pilar y Méndez da Luz, Maria Albertina, Gramática portuguesa, Gredos, Madrid, vol I-II, 1971
Zamora Vicente, Alonso, Dialectología espanola, Madrid, 1989
Bibliografie minimală
*** Crestomaţie romanică, Bucureşti, vol. I, 1962, vol. II, 1965, vol. III, partea a II-a, 1972, partea a III-a, 1974
Goga, Ecaterina, Introducere în filologia romanică (studiu sociolingvistic), Bucureşti, 1980
Iordan, Iorgu, Lingvistica romanică. Evoluţie. Curente. Metode, Bucureşti, 1962
Iordan, Iorgu; Manoliu, Maria, Introducere în lingvistica romanică, Bucureşti, 1965
Reinheimer Rîpeanu, Sanda, Structuri morfosintactice de bază în limbile romanice, Bucureşti, 1993
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.

9.
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10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a temelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Prezenţa la lucrări practice este obligatorie în
proporţie de 50% (7 laboratoare). Interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii

cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;
Lucrări
practice

Data completării
28.09.2016

Metode de evaluare
Testare scrisă pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Evaluare pe parcurs

Semnătura titularului de curs

Pondere din nota
finală
50%

50%

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului
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PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
LIMBA SPANIOLĂ CONTEMPORANĂ
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Cătălina-Iuliana PÎNZARIU

Titularul activităţilor de seminar

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Semestrul
5
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
20
14
20
2
2

56
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba spaniolă
Competenţe
 Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic spaniol
profesionale
 Descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii spaniole şi utilizarea acestuia în
producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală
Competenţe
 Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională.
6.

-
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 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
dezvoltare personală şi profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 Cursul de sintaxă clarifică ansamblul de reguli privitoare la îmbinarea cuvintelor în propoziţie şi
general al
a propoziţiilor în frază, redefineşte raporturile din cadrul frazei, caracteristicile raportului de
disciplinei
subordonare, tipurile de raporturi care au în vedere deopotrivă regenta şi subordonata, situaţii
speciale în care se manifestă raporturile din frază, etc. Deservirea sintactică trebuie să se
integreze în mod coerent într-o doctrină lingvistică generală.
Obiective
 să definească şi să întrebuinţeze corect terminologia de specialitate cu care operează;;
specifice
 să formeze deprinderi de analiză sintactica a proprozitiilor in fraza;
 să aplice norma în mod conştient şi nu doar ca simplu automatism;
 să analizeze fenomenul gramatical şi să înţeleagă cauzele dificultăţilor de interpretare a faptelor
de limbă, dar şi cauzele dificultăţilor care generează greşeli de construcţie în diferite contexte;
 din perspectiva gramaticii strict didactice (formarea lui ca formator), studentul este în măsură să
explice toate aspectele ce ţin de fenomenul gramatical;
 să fie puşi în situaţia de a rezolva sarcini didactice similare celor cu care se vor confrunta în
activitatea la catedra.
 abilitatea de a revela valoare stilistică a unor fenomene sintactice în textul analizat, cu implicaţii
asupra sensului/sensurilor textului supus analizei;
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
4
Curs
sintetic, dialog,
 S 1 - S 2 (4h) Oraciones subordinadas sustantivas.
analiză
textuală
Oraciones subordinadas sustantivas en función de sujeto,
oraciones subordinadas sustantivas en función de CD;
oraciones subordinadas sustantivas en función de CI y de
CR, de CC y de modificador
2
 S 3 (2h) Oraciones subordinadas adjetivas o de relativo:
especificativas y explicativas
4
 S 4 (2h) Oraciones subordinadas adverbiales o
circunstanciales de lugar
 S 5 (2h) Oraciones subordinadas adverbiales o 2
circunstanciales de tiempo
 S 6 (2h) Oraciones subordinadas adverbiales o 2
circunstanciales de modo
2
 S 7 (2h) Oraciones subordinadas adverbiales o
circunstanciales comparativas
2
 S 8 (2h) Oraciones subordinadas adverbiales o
circunstanciales consecutivas
2
 S 9 (2h) Oraciones causales
2
 S 10 (2h) Oraciones concesivas
2
 S 11 (2h) Oraciones condicionales
 S 12 (2h) Oraciones finales. Expresión de la finalidad: 2
subjuntivo
2
 S 13 (2h) Expresión de la concesión: indicativo y
subjuntivo
2
 S 14 (2h) Expresión de la condición. Esquema de la
condicional
Bibliografie
*** Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Edición, RAE, Madrid, 1984
*** Gran Diccionario de la Lengua Española, SGEL – Educación, Madrid, 1995
*** Studii de sintaxă a limbii spaniole, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 1979
Bello, Andrés, Cuervo, R. J., Gramática de la lengua castellana, Sopena, Buenos Aires, 1973
Bello, Andrés, Gramática de la lengua Castellana, EDAF, Madrid, 1984
Bosque, I., Las categorías gramaticales, relaciones y diferencias, Síntesis, Madrid, 1989
Calero Vaquera, M. L., Historia de la gramática española, Madrid, 1986
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – avanzado, Edelsa, Madrid, 2000

Observaţii
Materiale folosite în
cadrul procesului
educaţional specific
disciplinei: suport de
curs cu textele
discutate.
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Castro, Francisca, Uso de la gramática española – elemental, Edelsa, Madrid, 2000
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – intermedio, Edelsa, Madrid, 1999
Duhăneanu, Constantin, Munteanu, D., Gramatica limbii spaniole, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1980
Dumitrescu, Dan, Gramatica limbii spaniole, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984
Gomez Torrego L., Gramática didáctica del español, Gráficas Muriel, Madrid, 1998
Iordan Iorgu, Duhăneanu, Constantin, Curs de gramatică a limbii spaniole, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1963
Lobato, J. S., Fernández, N. G., Español 2000- Gramática, SGEL, Madrid, 1999
Medina Montero, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel superior, SGEL,
Madrid, 2001
Medina Montero, Carlos G., Sin duda. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel intermedio, SGEL,
Madrid, 2001
Sarmiento, R., Sánchez, A., Gramática básica del español. Norma y uso, SGEL, Madrid, 1999
Bibliografie minimală
Duhăneanu, Constantin, Munteanu, D., Gramatica limbii spaniole, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1990
Lobato, J. S., Fernández, N. G., Español 2000- Gramática, SGEL, Madrid, 1999
Medina Montero, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel superior, SGEL,
Madrid, 2001
Sarmiento, R., Sánchez, A., Gramática básica del español. Norma y uso, SGEL, Madrid, 1999
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Prezentare pe baza
 1. (2h) Identificar en oraciones complejas las oraciones 2
bibliografiei, discuţii
sustantivas e identificar su función sintáctica. Analizar
los nexos morfológica y sintácticamente
2
 2. (2h) Identificar en oraciones complejas las oraciones
adjetivas o de relativo y adverbiales o circunstanciales de
lugar e identificar sus funciones sintácticas. Analizar los
nexos morfológica y sintácticamente
2
 3. (2h) Identificar en oraciones complejas las oraciones
adverbiales o circunstanciales de tiempo y modo.
Analizar los nexos morfológica y sintácticamente
2
 4. (2h) Identificar en oraciones complejas las oraciones
adverbiales o circunstanciales comparativas y
consecutivas. Analizar los nexos
2
 5. (2h) Identificar en oraciones complejas las oraciones
causales y concesivas. Formar oraciones complejas que
contengan oraciones de este tipo. Analizar los nexos
2
 6. (2h) Identificar en oraciones complejas las oraciones
condicionales y finales. Practicar el uso del subjuntivo e
identificar el tipo de condicional Analizar los nexos
2
 7. (2h) Practicar la expresión de la concesión con
indicativo o subjuntivo. Practicar el esquema de las
oraciones condicionales
Bibliografie
*** Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Edición, RAE, Madrid, 1984
*** Gran Diccionario de la Lengua Española, SGEL – Educación, Madrid, 1995
*** Studii de sintaxă a limbii spaniole, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 1979
Bello, Andrés, Cuervo, R. J., Gramática de la lengua castellana, Sopena, Buenos Aires, 1973
Bello, Andrés, Gramática de la lengua Castellana, EDAF, Madrid, 1984
Bosque, I., Las categorías gramaticales, relaciones y diferencias, Síntesis, Madrid, 1989
Calero Vaquera, M. L., Historia de la gramática española, Madrid, 1986
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – avanzado, Edelsa, Madrid, 2000
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – elemental, Edelsa, Madrid, 2000
Castro, Francisca, Uso de la gramática española – intermedio, Edelsa, Madrid, 1999
Duhăneanu, Constantin, Munteanu, D., Gramatica limbii spaniole, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1980
Dumitrescu, Dan, Gramatica limbii spaniole, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984
Gomez Torrego L., Gramática didáctica del español, Gráficas Muriel, Madrid, 1998
Iordan Iorgu, Duhăneanu, Constantin, Curs de gramatică a limbii spaniole, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1963
Lobato, J. S., Fernández, N. G., Español 2000- Gramática, SGEL, Madrid, 1999
Medina Montero, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel superior, SGEL,
Madrid, 2001
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Medina Montero, Carlos G., Sin duda. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel intermedio, SGEL,
Madrid, 2001
Sarmiento, R., Sánchez, A., Gramática básica del español. Norma y uso, SGEL, Madrid, 1999
Bibliografie minimală
Duhăneanu, Constantin, Munteanu, D., Gramatica limbii spaniole, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1990
Lobato, J. S., Fernández, N. G., Español 2000- Gramática, SGEL, Madrid, 1999
Medina Montero, Carlos G., Como lo oyes. Usos del español: teoría y practica comunicativa – nivel superior, SGEL,
Madrid, 2001
Sarmiento, R., Sánchez, A., Gramática básica del español. Norma y uso, SGEL, Madrid, 1999
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.
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10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a temelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Prezenţa la seminarii este obligatorie în
proporţie de 50% (7 seminarii). Interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii

cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;

Metode de evaluare
Examen scris pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Referat pe o temă precizată

Pondere din nota
finală
50%

50%

Seminar

Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului
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PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Filologie

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
ISTORIA LITERATURII SPANIOLE
Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. habil. Ovidiu MORAR

Titularul activităţilor de seminar

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Semestrul
5
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

ore
30
19
30
2
2

81
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
1. C4.1. Identificarea şi definirea conceptelor, metodelor şi teoriilor fundamentale
Competenţe

C4.5. Elaborarea unei lucrări/unui referat de dimensiune ş de complexitate medie, utilizand
profesionale
termenii ş metodele de bază din domeniul teoriei literare
Competenţe
2. CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu
transversale
respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice şi cu aplicarea riguroasă a regulilor de citare.
3. CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup; dezvoltarea capacităţilor de comunicare
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă.
CT3. Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea
6.

Programa analitică / Fişa disciplinei
motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 însuşirea noţiunilot de bază ale istoriei literaturii spaniole (capitolul Generaţia 98)
general al
formarea de capacităţi necesare pentru traducerea, înţelegerea şi interpretarea textelor llterare
disciplinei
spaniole
Obiective
 cunoaşterea creaţiei literare a celor mai importanţi scriitori spanioli ai Generaţiei 98
specifice
 înţelegerea noţiunilor de modernism, avangardism
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Generaţia ‟98. Coordonate generale.
2
. Expunere,
Materiale folosite în
problematizare,
cadrul procesului
2. Poezia. Conceptul de modernism. Reprezentanţi.
2
conversaţie euristică,
educaţional specific
3. Rubén Darío – Azul; Prosas profanas.
2
analiză textuală.
disciplinei: suport de
4. Juan Ramón Jiménez – La soledad sonora; Platero y 2
curs cu textele
yo.
discutate.
5. Antonio Machado – Soledades, Galerias y otros 2
poemas; Campos de Castilla.
6. Proza. Coordonate tematice şi retorico-stilistice. 2
Reprezentanţi.
7. Miguel de Unamuno – Niebla; Tres novelas 2
ejemplares.
8. Azorín – Los pueblos; Castilla.
2
9. Pío Baroja – La busca; El árbol de la ciencia.
2
10. Ramón Maria de Valle-Inclán – Sonatas; Comedias 2
bárbaras; Esperpentos.
11. Teatrul. Teme şi procedee dramatice. Reprezentanţi.
2
12. Eseistica. Conţinut ideatic şi modalităţi expresive. 2
Reprezentanţi.
13. Miguel de Unamuno – En torno al casticismo; Vida 2
de Don Quijote y Sancho; Del sentimiento trágico de
la vida; La agonía del Cristianismo.
14. Ortega y Gasset – Meditaciones del Quijote; España 2
invertebrada; La deshumanización del arte e ideas
sobre la novela; La rebelión de las masas; Estudios
sobre el amor.
Bibliografie
Alonso, Dámaso, Poezie spaniolă, Editura Univers, Bucureşti, 1977.
Amado, Alonso, Materie şi formă în poezie, Editura Univers, Bucureşti, 1982.
Arnáiz, Palmra, Conferencias de literatura española contemporánea, Universitatea Bucureşti, 1972.
Ayala, Francisco, La estructura narrativa y otras esperencias literarias, Ed. Critica, Barcelona, 1984.
Bousoño, Carlos, Teoria expresiei poetice, Editura Univers, Bucureşti, 1976.
Chabás, Juan, Antologia de la Literatura Española, La Habana, 1965.
Chabás, Juan, Istoria literaturii spaniole, Ed. Univers, Bucureşti, 1971.
Cîrstea, Cornelia, Spania în literatura de la ’98, Editura Univ. din Craiova, 1973.
Diaconu, Dana, Literatura española, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1994.
Eseişti spanioli, Editura Univers, Bucureşti, 1982.
Friedrich, Hugo, Structura liricii moderne, Editura Univers, Bucureşti, 1998.
Lázaro, Fernándo; Tusón, Vicente, Literatura española, Ediciones Anaya, Madrid, 1988.
Maeztu, Maria de, Antologia – siglo XX, Madrid, 1964..
Rujea, Viorel, Antologia modernismului hispanic, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003.
Teatrul spaniol contemporan, Editura Univers, Bucureşti, 1987.
Torrente-Ballester, Gonzalo, Panorama de la literatura española contemporánea, Madrid, 1965.
Valori eterne ale poeziei hispane, Ed. Minerva, Bucureşti, 1991.
Bibliografie minimală
Chabás, Juan, Antologia de la Literatura Española, La Habana, 1965
Chabás, Juan, Istoria literaturii spaniole, Ed. Univers, Bucureşti, 1971.
Cîrstea, Cornelia, Spania în literatura de la ’98, Editura Univ. din Craiova, 1973.
Maeztu, Maria de, Antologia – siglo XX, Madrid, 1964..
Rujea, Viorel, Antologia modernismului hispanic, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003.
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Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Rubén Darío, Azul
2
Expunere,
problematizare,
2. Juan Ramón Jiménez, La soledad sonora
2
conversaţie euristică,
3. Antonio Machado, Soledades
2
analiză textuală,
4. Miguel de Unamuno, Niebla, En torno al casticismo
2
studiu de caz.
5. Azorín, Los pueblos
2
6. Pío Baroja, El árbol de la ciencia
2
7. Valle-Inclán, Sonatas, Esperpentos
2
Bibliografie
Arnáiz, Palmra, Conferencias de literatura española contemporánea, Universitatea Bucureşti, 1972.
Ayala, Francisco, La estructura narrativa y otras esperencias literarias, Ed. Critica, Barcelona, 1984.
Bousoño, Carlos, Teoria expresiei poetice, Editura Univers, Bucureşti, 1976.
Chabás, Juan, Antologia de la Literatura Española, La Habana, 1965.
Chabás, Juan, Istoria literaturii spaniole, Ed. Univers, Bucureşti, 1971.
Cîrstea, Cornelia, Spania în literatura de la ’98, Editura Univ. din Craiova, 1973.
Diaconu, Dana, Literatura española, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1994.
Eseişti spanioli, Editura Univers, Bucureşti, 1982.
Friedrich, Hugo, Structura liricii moderne, Editura Univers, Bucureşti, 1998.
Lázaro, Fernándo; Tusón, Vicente, Literatura española, Ediciones Anaya, Madrid, 1988.
Maeztu, Maria de, Antologia – siglo XX, Madrid, 1964..
Rujea, Viorel, Antologia modernismului hispanic, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003.
Teatrul spaniol contemporan, Editura Univers, Bucureşti, 1987.
Torrente-Ballester, Gonzalo, Panorama de la literatura española contemporánea, Madrid, 1965.
Valori eterne ale poeziei hispane, Ed. Minerva, Bucureşti, 1991.
Bibliografie minimală
Arnáiz, Palmra, Conferencias de literatura española contemporánea, Universitatea Bucureşti, 1972.
Chabás, Juan, Antologia de la Literatura Española, La Habana, 1965.
Maeztu, Maria de, Antologia – siglo XX, Madrid, 1964..
Rujea, Viorel, Antologia modernismului hispanic, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003.
Valori eterne ale poeziei hispane, Ed. Minerva, Bucureşti, 1991.
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.

9.


10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a operelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Prezenţa la seminarii este obligatorie în
proporţie de 50% (3 seminarii)
Seminar
interpretări creative, pe marginea bibliografiei
obligatorii
Standard minim de performanţă
 însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;

cunoaşterea problemelor de bază din domeniu
Data completării
28.09.2016

Data avizării în departament
30.09.2016

Metode de evaluare
Examen scris pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Referat pe o temă precizată

Semnătura titularului de curs

Pondere din nota
finală
50%

50%

Semnătura titularului de aplicaţie

Semnătura directorului de departament

Programa analitică / Fişa disciplinei
Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Programa analitică / Fişa disciplinei
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CURS OPŢIONAL SPANIOLĂ – STILISTICA LIMBII SPANIOLE
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Cătălina-Iuliana PÎNZARIU

Titularul activităţilor de seminar

Lector univ. dr. Cătălina-Iuliana PÎNZARIU

Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Semestrul
5
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
28 Curs 14 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

0
0

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DA

Proiect
Proiect

0
0

ore
7
4
7
2
2

20
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
8. Curs practic limba spaniolă
Competenţe
 Cunoştinţe limba spaniolă nivel avansat
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
Desfăşurare
Seminar
 Sală de seminar dotată cu tablă
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 definirea conceptelor de bază, precum stil funcţional, discurs, analiză a discursului etc.;
 utilizarea corectă a termenilor de specialitate care pot da naştere la confuzii, precum stil
jurnalistic – publicistic – publicitar etc.;
Competenţe
 realizarea de conexiuni între cunoştinţele dobîndite la disciplina stilistică funcţională a
profesionale
limbii spaniole şi cele dobîndite la cursul similar de stilistică a limbii române;
 cunoştinţele teoretice vor fi argumentate şi demonstrate prin exemple concrete şi prin
compararea cu situaţii din alte limbi, studenţii fiind încurajaţi să facă asemenea conexiuni;
Competenţe
 se va pune accentul pe învăţarea de structuri fixe specifice limbajelor de specialitate din
6.
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transversale


cele două limbi, astfel încît absolvenţii de spaniolă să se poată regăsi într-un post de
traducător autorizat;
cursul de stilistică a limbii spaniole încurajează dezvoltarea unui vocabular bogat în limba
spaniolă, urmare a cunoaşterii particularităţilor acestei limbi în ceea ce priveşte structura
lexicală şi specificul fiecărui stil funcţional.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 Cunoaşterea problemelor de bază ale stilisticii funcţionale. Cunoaşterea şi utilizarea corectă
general al
a terminologiei din stilistica spaniolă.
disciplinei
Obiective
 Deprinderea de a recunoaşte tipurile de discurs. Capacitatea de a analiza particularităţile
specifice
acestor tipuri de discurs. Stimularea cunoaşterii structurilor fixe şi a particularităţilor
anumitor tipuri de discurs.
8. Conţinuturi
Curs+Aplicaţii (seminar)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Texto científico. Acribía, propiedad de los 3
Expunere frontală,
Prelegerile vor fi
términos y neutralidad del tono.
problematizare cu
susţinute cu ajutorul
participare interactivă suporturilor grafice:
2. Aplicaciones: ejercicios de análisis discursivo, 3
Activităţi individuale, fotocopii texte şi
traducciones.
activităţi în perechi
exerciţii.
3. Texto periodístico. Técnicas de persuasión. Las 3
funciones conativa y fática.
4. Aplicaciones: ejercicios de análisis discursivo, 3
traducciones.
5. Texto administrativo. Fórmulas fijas y clichés.
3
6. Aplicaciones: ejercicios de análisis discursivo, 3
traducciones.
7. Texto jurídico. Fórmulas fijas y uso específico.
3
8. Aplicaciones: ejercicios de análisis discursivo, 3
traducciones.
9. Texto argótico. Características del argot. 2
Versatilidad, inestabilidad, expresividad.
10. Aplicaciones: ejercicios de análisis discursivo, 2
traducciones.
Bibliografie
*** Poetică şi stilistică. Orientări moderne, Editura Univers, Bucureşti, 1972
Bally, Charles, Traité de stylistique française, Klincksieck, Paris, 1951
Beinhauer, Werner, El español coloquial, Gredos, Madrid, 1991
Corniţă, Georgeta, Manual de stilistică, Editura Umbria, Baia Mare, 1995
Coteanu, Ion, Stilistica funcţională a limbii române. Stil, stilistică, limbaj, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1973
Cressot, Marcel, Le style et ses téchniques, P. U. F., París, 1980
Dumistrăcel, Stelian, Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale, Institutul European, Iaşi,
2006
Iordan, Iorgu, Stilistica limbii române, ediţie definitivă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1975
Jakobson, Roman, Style in Language, Wiley, New York, 1960
Munteanu, Ştefan, Lingvistică şi stilistică, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005
Murăreţ, Ion, Stylistique, Editura Fundaţiei „România de Mîine”, Bucureşti, vol. II: Problèmes théoriques de la
stylistique, 2002
Murăreţ, Ion, Murăreţ, Maria, Stylistique, Editura Fundaţiei „România de Mîine”, Bucureşti, vol. I: L’Élocution et les
figures de style, 1999
Oancea, Ileana, Istoria stilisticii româneşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988
Oancea, Ileana, Semiostilistica, Editura Excelsior, Bucureşti, 1998
Plett, Heinrich F., Ştiinţa textului şi analiza de text. Semiotică, lingvistică, retorică, traducere din limba germană de S.
Stănescu, Editura Univers, Bucureşti, 1983
Spitzer, Leo, Études de style, Gallimard, Paris, 1970
Ullmann, Stephen, Language and Style, Basil Blackwell, Oxford, 1964
Zafiu, Rodica, Diversitate stilistică în româna actuală, Editura Universităţii, Bucureşti, 2001
Bibliografie minimală
*** Poetică şi stilistică. Orientări moderne, Editura Univers, Bucureşti, 1972
Beinhauer, Werner, El español coloquial, Gredos, Madrid, 1991
Coteanu, Ion, Stilistica funcţională a limbii române. Stil, stilistică, limbaj, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1973
Iordan, Iorgu, Stilistica limbii române, ediţie definitivă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1975
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Zafiu, Rodica, Diversitate stilistică în româna actuală, Editura Universităţii, Bucureşti, 2001
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei vine în completarea competenţelor asigurate de studiile în domeniul Limbă şi literatură,
asigurînd o serie de competenţe specifice, utile atît în formarea studenţilor ca specialişti filologi, cît şi pe piaţa
muncii: cunoştinţe teoretice de stilistică, cu precădere a celor referitoare la stilistica limbii spaniole (activitate de
cercetare, activitate didactică), cunoaşterea aprofundată a structurilor discursive din stilurile funcţionale ale limbii
spaniole (traduceri, interpretariat) etc.

9.


10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Cunoaşterea noţiunilor teoretice referitoare la
Examinare scrisă (test)
50.00%
tipurile de discurs, la stilurile funcţionale ale
limbii.
Aplicarea cunoştinţelor în activităţi practice.
Evaluare pe parcurs
50.00%
Seminar
Standard minim de performanţă
 capacitatea de a defini corect principalele tipuri de discurs şi stiluri funcţionale şi de a indica trăsăturile
specifice acestora; capacitatea de a recunoaşte stilul funcţional al unui text dat
Curs

Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului
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PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CURS OPŢIONAL SPANIOLĂ – LITERATURA HISPANOAMERICANĂ
Titularul activităţilor de curs

-

Titularul activităţilor de seminar

Lector univ. dr. Călin-Horia BÎRLEANU

Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Semestrul
5
Tipul de evaluare
C
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
1
Curs Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
14 Curs Seminar
de învăţământ

-

Laborator
Laborator

1
14

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DD
DA

Proiect
Proiect

-

ore
12
8
12
2
2

34
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba spaniolă
Competenţe
 Prezentarea sintetică şi analitică, estetică şi culturală a fenomenului literar si a culturii populare
profesionale
 Analiza textelor literare în limba spaniolă, în contextul tradiţiilor literare din cultura de referinţă
Competenţe
 Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională.
 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
6.
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dezvoltare personală şi profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 El curso hace un recorrido por la literatura hispanoamericana desde el período de
general al
colonización española hasta principios del s. XX.
disciplinei
Obiective
 Se explican los movimientos principales y el contexto de histórico en que se producen, los
specifice
autores y las obras más significativas. Debido a la gran cantidad de países del continente, se
señalan las características comunes a todos ellos y la contextualización histórica se basa
únicamente en los hechos más relevantes. Se establecen relaciones temáticas entre la
mentalidad de las distintas épocas y culturas y las obras literarias. El curso incluye la lectura
parcial o completa de diversas obras de este período, así como comentarios de texto. Se
aplican los conocimientos teóricos en comentarios de texto, con un punto de vista crítico. Se
pone especial énfasis en el aprendizaje de los recusos estilísticos y los esquemas métricos
fijos más comunes en las obras y autores de este período.
8. Conţinuturi
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
El siglo XX en Hispanoamérica. El marco histórico. La 2
Prezentare pe baza
superación del Modernismo
bibliografiei, discuţii
2. La lírica hispanoamericana de la época de Vanguardias. 4
Del Posmodernismo a la Vanguardia. Pablo Neruda: etapas
poéticas y estilo.
3. La narrativa hispanoamericana. Hacia una renovación
4
narrativa: la superación del realismo. La nueva novela
hispanoamericana.
4. Jorge Luis Borges: actitud y estilo; la difícil clasificación 4
de la obra borgiana; los poemarios; ficciones; inquisiciones.
La Vanguardia argentina
Bibliografie
Azuela, M., Los de abajo y Mala yerba, F. C. E., México D. F., 2009
Benetti, G., Casellato, M., Messori, G., Más que palabras: Literatura por tareas, Difusión, Barcelona, 2004
Chabás, J., Historia Literaturii Spaniole, traducción de Păcurariu, D. M., Editura UNIVERS, Bucureşti, 1971
Darío, R., Antología poética, EDAF, Madrid, 2007
De la Vega, Inca G., La Florida del Inca (Crónicas de América; 41), Dastin, Las Rozas, 2002
Fernández de Lizardi, J. J., El Periquillo Sarniento, Cátedra, Madrid, 1997
García Calvo, A., Tratado de rítmica y prosodia y de métrica y versificación, Editorial Lucina, Madrid, 2006
González Echevarría, R., Pupo-Walker, E., Historia de la literatura hispanoamericana (T. 1), Gredos, Madrid, 2006
Hernández García, G., Lengua Castellana y Literatura 1, SGEL, Madrid, 2000
Íñigo-Madrigal, L., Historia de la literatura hispanoamericana I: Época colonial, Cátedra, Madrid, 2008
Martí, J., Obra y vida: José Martí, Siruela, Madrid, 1995
Pascual, J. A., Blecua, A., Lengua y Literatura 2, Santillana Educación, Madrid, 2009
Pedraza Jiménez, F. B., Rodríguez Cáceres, M., Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana, EDAF,
Madrid, 2000
Rodríguez, J. C., Rodríguez, A., Introducción al estudio de la literatura hispanoamericana, Ediciones AKAL, Madrid,
1987
Bibliografie minimală
Pedraza Jiménez, F. B., Rodríguez Cáceres, M., Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana, EDAF,
Madrid, 2000
Pascual, J. A., Blecua, A., Lengua y Literatura 2, Santillana Educación, Madrid, 2009
Pedraza Jiménez, F. B., Rodríguez Cáceres, M., Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana, EDAF,
Madrid, 2000



Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.

5.

Evaluare

4.

Tip activitate
Laborator

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a operelor discutate,

Metode de evaluare
Testare scrisă pe baza

Pondere din nota
finală
50%
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precum şi a bibliografiei obligatorii.
Prezenţa la laboratoare este obligatorie în
proporţie de 50% (7 laboratoare). Interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă

Interpretare contextualizată a operelor studiate

Interpretări proprii

tematicii cursurilor şi
seminariilor
Evaluare pe parcurs

50%

Laborator

Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs
-

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic

Semnătura decanului

18.10.2016

Programa analitică / Fişa disciplinei
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CURS OPŢIONAL SPANIOLĂ – ELEMENTUL ARAB ÎN PENINSULA
IBERICĂ
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Lector univ. dr. Cătălina-Iulian PÎNZARIU

Semestrul
5
Tipul de evaluare
C
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
28 Curs Seminar
de învăţământ

-

Laborator
Laborator

2
28

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DD
DA

Proiect
Proiect

Ore
7
4
7
2
2

20
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba spaniolă
Competenţe
 Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic spaniol
profesionale
 Descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii spaniole şi utilizarea acestuia în
producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală
Competenţe
 Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională.
 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
6.

-
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 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
dezvoltare personală şi profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 Este curso pretende ofrecer una visión general de la influencia del elemento árabe en la Península
general al
Ibérica a lo largo de la historia. Por ello, se propone fijar y analizar el conjunto de ideas, aspectos
disciplinei
culturales, políticos y costumbres propias que han configurado la trayectoria histórica del pueblo
español y de toda Europa cristiana.
Obiective
 1. Conocer y valorar el legado de la cultura islámica y sus aportaciones en la historia española y su
specifice
patrimonio cultural.
 2. Analizar los testimonios e influencias de la cultura andalusí en diferentes disciplinas artísticas y
científicas.
 3. Rastrear, a través de los diferentes contenidos del curso, las pervivencias islámicas en la cultura
actual.
8. Conţinuturi
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
S. 1 2 - Introducción histórica
6
Prezentare pe baza
bibliografiei, discuţii
- Profundizar en el conocimiento de los orígenes y expansión
del Islam
- Analizar las razones de la invasión musulmana de la
Península Ibérica y las diferentes etapas de la conquista y
ocupación
- La expansión del Islam y su presencia en la Península
Ibérica
- Desarrollo histórico de Al-Andalus
4
S. 3 - El elemento árabe en la lengua española
- Estudiar los principales fenómenos lingüísticos de
ascendencia árabe del español.
 - Analizar y clasificar los arabismos del español
4
S. 4 - Tipos de arabismos y su adaptación fonética al
español
- Principales familias de palabras de origen árabe
 - Nombres de lugares y ciudades de origen árabe
4
S. 5 - Las ciudades de Al-Andalus
- Estudiar la estructura urbana en el Al-Andalus
 -Analizar la influencia del urbanismo y de la
organización social del Al-Ándalus en posteriores épocas
históricas
4
S. 6 - El urbanismo de Al-Andalus
- La vivienda y el ambiente doméstico. La importancia del
agua y de los jardines
 - La organización política y administrativa de la ciudad
andalusí
2
 S. 7 - Repaso semestral
Bibliografie
Arie, R. (1984): España musulmana (siglos VIII - XV). Barcelona, Labor
• Corriente, Federico (1998): Poesía dialectal árabe y romance en Al andalús: cejeles y xarajat de muwassahat.
Madrid, Gredos
• Creus Romero de Tejada, J (2003): Así vivían en Al-Andalus. Madrid, Grupo Anaya.
• Cruces, Cristina (2003): El flamenco y la música andalusí. Valencia, Carena.
• Cruz Hernández, M. (1999): El pensamiento de Al-Andalus (siglos IX-XIV). Madrid, Alianza
• Dozy, R. (1982): Historia de los musulmanes en España. Madrid, Turner.
• García Gómez, Emilio (1940): Poemas arabigoandaluces, Madrid, Espasa Calpe-Colección Austral

Quesada Marco, Sebastián – Curso de civilización española, Sociedad General Española de Librería, S.A.2004
• Sáez, J.M (2007). “La ciudad. La vida urbana en el Al Andalus”. Disponible en
http://www.ua.es/personal/jms/hc/ciudad.pdf
• Solá-Solé, J.M.(1990): Las jarchas romances y sus moaxajas. Madrid, Taurus
• Toro Lillo, E. (2006): “La invasión árabe. Los árabes y el elemento árabe en español”. Alicante, Biblioteca virtual
Miguel de Cervantes. Disponible en:
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/scclng/01350531966682286190680/p0000001.htm#I_0_
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Bibliografie minimală
Quesada Marco, Sebastián – Curso de civilización española, Sociedad General Española de Librería, S.A.2004
Toro Lillo, E. (2006): La invasión árabe. Los árabes y el elemento árabe en español, Alicante, Biblioteca virtual
Miguel
de
Cervantes.
Disponible
en:
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/scclng/01350531966682286190680/p0000001.htm#I_0_
http://html.rincondelvago.com/islam-en-la-peninsula-iberica_1.html
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.

9.


10. Evaluare
Tip activitate
Laborator

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a temelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Prezenţa la laboratoare este obligatorie în
proporţie de 50% (7 laboratoare). Interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii

cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;

Metode de evaluare
Testare scrisă pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Evaluare pe parcurs

Pondere din nota
finală
50%

50%

Laborator

Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs
-

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului
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PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

 Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

 Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
LIMBA SPANIOLĂ CONTEMPORANĂ (ISTORIA LIMBII ŞI
DIALECTOLOGIE)
Titularul activităţilor de curs
Lector univ. dr. Lavinia SEICIUC
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Semestrul
6
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

 Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

0
0

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

0
0

Ore
20
14
20
2
2

56
100
4

 Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
LSC (fonetică şi fonologie), LSC (morfologie), CO Elemente de lexicologie spaniolă, CP 1 şi 2
(gramatică)
Competenţe
Limba spaniolă nivel avansat, noţiuni teoretice de lingvistică generală şi comparată
 Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
Sală de curs dotată cu tablă, aparatură audio-video (proiector)
Desfăşurare
Seminar
- Sală de seminar dotată cu tablă, aparatură audio
aplicaţii


Competenţe specifice acumulate
 studenţii vor acumula cunoştinţe privitoare la istoria şi dialectologia limbii spaniole;
Competenţe
 definirea conceptelor de bază: romanizare, schimbare lingvistică, factor etnologic, limbă,
profesionale
dialect, varietate dialectală;
 utilizarea corectă a termenilor de specialitate, precum: substrat, strat, superstrat, adstrat;
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Competenţe
transversale








informaţiile teoretice vor fi prezentate studenţilor făcînd apel la cunoştinţele dobîndite
anterior la discipline precum fonetica istorică a limbii spaniole, istoria limbii române şi la
lingvistică generală;
studenţii vor fi solicitaţi şi încurajaţi să realizeze conexiuni între cunoştinţe din diverse
domenii şi se va face apel la cunoştinţele lor de limbă italiană sau franceză;
studenţii vor avea posibilitatea de a acumula pe cont propriu informaţii din materiale video,
precum filme documentare sau fragmente de filme din diferite ţări hispanice;
parcurgerea cursului de istorie a limbii spaniole le va asigura studenţilor o apropiere mai
mare de realităţile specifice acestei limbi prin înţelegerea schimbărilor lingvistice produse
la nivel fonetic, morfosintactic şi lexical, care au îndepărtat-o de latină şi de celelalte limbi
romanice;
asimilarea mecanismelor schimbării lingvistice va uşura şi învăţarea altor limbi romanice,
prin raportarea permanentă la situaţia din aceste limbi;
studenţii vor fi solicitaţi să deducă singuri cauzele unor anuite schimbări lingvistice,
precum problema romanizării diferenţiate a Peninsulei Iberice sau cea a schimbării
semantice determinate de realitatea extralingvistică;
disciplina istoria limbii spaniole, prin problemele specifice, încurajează dezvoltarea gîndirii
analitice şi a deducţiilor logice, care se adaugă cunoştinţelor furnizate frontal la curs;
cunoaşterea istoriei limbii spaniole va asigura studenţilor o perspectivă realistă şi detaliată
a dimensiunilor culturii hispanice în lume.

 Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general
- Cursul vizează stabilirea poziţiei limbii spaniole între limbile romanice, prin abordarea
al disciplinei
sincronică şi diacronică a diverselor aspecte de fonetică, morfologie şi sintaxă, de la
latină la spaniolă şi, contrastiv, între spaniolă şi alte limbi neolatine.
Obiective
- Privirea diacronică urmăreşte contribuţia elementelor de substrat, strat şi adstrat la
specifice
constituirea dialectelor spaniole ca limbă neolatină şi impunerea treptată a varietăţii
castiliene ca varietate supradialectală atît ca limbă literară, cît şi ca varietate unitară a
spaniolei în Hispanoamerica. În cadrul abordării în sincronie, se vor analiza
particularităţile care diferenţiază limba spaniolă de celelalte limbi romanice, dar şi cele
care o apropie de grupul iberoromanic sau de aria extremă orientală a Romániei (limba
română).

Curs
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Conţinuturi
El sustrato. Orígenes primeros. Culturas que
influyeron en la conformación de la lengua
española. Los tartesios. Los fenicios y los griegos.
Los fóceos. Los cartagineses. Los ligures. Los
celtas. La carencia de unidad lingüistica
prerromana. La lengua vascuense
El latín. Los romanos. Formas de la lengua latina.
Fin de la dominación romana. El adstrato y las
influencias. Los germanos. Los árabes. La lengua
francesa. La lengua inglesa. Elementos indígenas
de América en el español peninsular
Etapas del español. El romance. El mozárabe. El
español como lengua. Los más antiguos textos
escritos. El castellano medieval. La expansión del
español. El castellano moderno. El español
contemporáneo
Evoluciones morfológicas desde el latín hasta el
español moderno: la clase del sustantivo
Evoluciones morfológicas desde el latín hasta el
español moderno: la clase del verbo
Particularidades
del
español.
Rasgos
iberorrománicos. Rasgos comunes con el rumano
(como áreas laterales). Rasgos individuales del
español
Normas del español actual. La Real Academia. La
unidad lingüística del español internacional. La

Nr. ore
4

4

4

4
4
4

4

Metode de predare
Expunere frontală,
problematizare cu
participare
interactivă.

Observaţii
Prelegerile vor fi
susţinute cu ajutorul
suporturilor grafice:
fotocopii scheme,
note de curs, şi al
filmelor documentar
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importancia de la lengua española en el mundo
actual
Bibliografie
Barrajón López, Elisa, Alvarado, Belén, El siglo XV. La transición del español medieval al clásico, Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2006
Cano, R. (coord..), Historia de la lengua española, Ariel, Barcelona, 2004
Cano, R., El español a través de los tiempos, Arco/Libros, Madrid, 1999
Climent de Benito, Jaime, Constitución de los primitivos romances peninsulares. Surgimiento y expansión del
romance castellano, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2006
Echenique, M. T., Martínez Alcalde, M. J., Diacronía y gramática histórica de la lengua española, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2003
Fernández Jaén, Jorge, El latín en Hispania: la romanización de la Península Ibérica. El latín vulgar.
Particularidades del latín hispánico, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2006
García De Diego, Vicente, Gramática histórica española, Gredos, Madrid, 1970
González Ollé, F., Lengua y literatura españolas medievales. Textos y glosario, Arco/Libros, Madrid, 1993
Hernández Alonso, César (coordinador), Historia y presente del español de América, Junta de Castilla y León,
Pabecal, Valladolid, 1992
Introno, Francesco d „Enrique del Teso, Weston, Rosemary, Fonética y fonología actual del español, Cátedra,
Madrid, 1995
Lapesa, Rafael, El español moderno y contemporáneo. Estudios lingüísticos, Crítica, Barcelona, 1996
Lapesa, Rafael, Estudios de morfosíntaxis histórica del español, Gredos, Madrid, 2000
Lapesa, Rafael, Historia de la lengua española, Gredos, Madrid, 1981
Lapesa, Rafael, Léxico e historia. I. Palabras. II. Diccionarios, Istmo, Madrid, 1992
Menéndez Pidal, Ramón, Orígenes del español, Espasa Calpe, Madrid, 1972
Marimón Llorca, Carmen, El español en América: de la conquista a la Época Colonial, Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, Alicante, 2006
Padilla García, Xosé A., Escrituras y lenguas en la Hispania prerromana, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
Alicante, 2006
Penny, Ralph J., Gramática histórica del español, Ariel, Barcelona, 1993
Ridruejo, E., Las estructuras gramaticales desde el punto de vista histórico, Síntesis, Madrid, 1989
Santos, L. A., Espinosa, R. M., Manual de semántica histórica, Síntesis, Madrid, 1996
Vaquero de Ramírez, M., El español de América I. Pronunciación, Arco/Libros, Madrid, 1996
Bibliografie minimală
Echenique, M. T., Martínez Alcalde, M. J., Diacronía y gramática histórica de la lengua española, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2003
Lapesa, Rafael, Historia de la lengua española, Gredos, Madrid, 1981
Menéndez Pidal, Ramón, Orígenes del español, Espasa Calpe, Madrid, 1972
Penny, Ralph J., Gramática histórica del español, Ariel, Barcelona, 1993
Ridruejo, E., Las estructuras gramaticales desde el punto de vista histórico, Síntesis, Madrid, 1989
Aplicaţii (seminar)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Las Glosas silenses y las Glosas emilianenses. El 2
Expunere frontală,
Activităţile vor fi
Cid
problematizare cu
susţinute cu ajutorul
participare
suporturilor grafice
2. Los moros y la Reconquista; la Escuela de 2
interactivă. Activităţi (fotocopii texte din
traductores de Toledo; la múltiple importancia del
individuale, activităţi diferite epoci şi
año 1492
în perechi.
regiuni) şi al celor
3. La conquista de México y la conquista del Perú
2
audio-video (mostre
4. Los dialectos de España: el aragonés y el leonés
2
de limbă spaniolă din
5. Los dialectos de España: el andaluz, la variedad 2
diverse regiuni).
canaria y el español de América
6. Los estilos funcionales. Los registros de la 2
comunicación
7. La diversidad lingüística de España: los idiomas 2
co-oficiales (gallego, catalán, vascuense)
Bibliografie
Cano, R. (coord..), Historia de la lengua española, Ariel, Barcelona, 2004
González Ollé, F., Lengua y literatura españolas medievales. Textos y glosario, Arco/Libros, Madrid, 1993
Hernández Alonso, César (coordinador), Historia y presente del español de América, Junta de Castilla y León,
Pabecal, Valladolid, 1992
Lapesa, Rafael, Estudios de morfosíntaxis histórica del español, Gredos, Madrid, 2000
Lapesa, Rafael, Historia de la lengua española, Gredos, Madrid, 1981
Lapesa, Rafael, Léxico e historia. I. Palabras. II. Diccionarios, Istmo, Madrid, 1992
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Menéndez Pidal, Ramón, Orígenes del español, Espasa Calpe, Madrid, 1972
Marimón Llorca, Carmen, El español en América: de la conquista a la Época Colonial, Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, Alicante, 2006
Padilla García, Xosé A., Escrituras y lenguas en la Hispania prerromana, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
Alicante, 2006
Penny, Ralph J., Gramática histórica del español, Ariel, Barcelona, 1993
Ridruejo, E., Las estructuras gramaticales desde el punto de vista histórico, Síntesis, Madrid, 1989
Santos, L. A., Espinosa, R. M., Manual de semántica histórica, Síntesis, Madrid, 1996
Vaquero de Ramírez, M., El español de América I. Pronunciación, Arco/Libros, Madrid, 1996
Bibliografie minimală
González Ollé, F., Lengua y literatura españolas medievales. Textos y glosario, Arco/Libros, Madrid, 1993
Hernández Alonso, César (coordinador), Historia y presente del español de América, Junta de Castilla y León,
Pabecal, Valladolid, 1992
Marimón Llorca, Carmen, El español en América: de la conquista a la Época Colonial, Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, Alicante, 2006
Padilla García, Xosé A., Escrituras y lenguas en la Hispania prerromana, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
Alicante, 2006


-

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei vine în completarea competenţelor asigurate de studiile în domeniul Limbă şi literatură,
asigurînd o serie de competenţe specifice, utile atît în formarea studenţilor ca specialişti filologi, cît şi pe piaţa
muncii: cunoştinţe teoretice privitoare la istoria şi dialectologia limbii spaniole (activitate de cercetare, activitate
didactică), cunoştinţe socio-politice cu privire la statutul idiomurilor co-oficiale şi la bilingvismul din unele
comunităţi autonome spaniole (turism, relaţii internaţionale).



Evaluare

Tip activitate

Criterii de evaluare

Cunoştinţe privind chestiunile fundamentale din
istoria limbii spaniole şi din structura sa
Curs
dialectală; parcurgerea bibliografiei indicate,
toate titlurile fiind disponibile online
Analiza corectă a particularităţilor istorice sau
dialectale dintr-un text dat; recunoaşterea
Seminar
varietăţilor dialectale ale spaniolei în funcţie de
particularităţile fonetice şi morfo-sintactice
Standard minim de performanţă

-

Pondere din nota
finală

Metode de evaluare
Examinare scrisă

50.00%

Examinare orală

50.00%

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii, precum: romanizare, schimbare lingvistică, structură dialectală,
teoria ariilor laterale; cunoaşterea problemelor de bază din domeniu privitoare la cauzele schimbării
lingvistice, substratul şi superstratul limbii spaniole, expansiunea limbii spaniole în America şi Asia,
particularităţile dialectelor spaniole
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului
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PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Filologie

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
ISTORIA LITERATURII SPANIOLE
Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. habil. Ovidiu MORAR

Titularul activităţilor de seminar

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Semestrul
6
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
3
Curs 2
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
42 Curs 28 Seminar
de învăţământ

1
14

Laborator
Laborator

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DO

Proiect
Proiect

Ore
20
14
20
2
2

56
100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă
aplicaţii
Laborator

Proiect

Competenţe specifice acumulate
6. C4.1. Identificarea şi definirea conceptelor, metodelor şi teoriilor fundamentale
Competenţe

C4.5. Elaborarea unei lucrări/unui referat de dimensiune ş de complexitate medie, utilizand
profesionale
termenii ş metodele de bază din domeniul teoriei literare
Competenţe
7. CT1. Îndeplinirea la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil, a sarcinilor profesionale, cu
transversale
respectarea principiilor eticii activităţii ştiinţifice şi cu aplicarea riguroasă a regulilor de citare.
6.
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CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup; dezvoltarea capacităţilor de comunicare
interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă.
CT3. Căutarea, identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea
motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue.

8.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general  însuşirea noţiunilot de bază ale istoriei literaturii spaniole (capitolul epoca postbelică)
al disciplinei
formarea de capacităţi necesare pentru traducerea, înţelegerea şi interpretarea textelor llterare
spaniole
Obiective
 cunoaşterea creaţiei literare a celor mai importanţi scriitori spanioli şi hispano-americani
specifice
ai perioadei postbelice
 înţelegerea noţiunilor de experimentalism, postmodernism
8.
Curs
1.

Conţinuturi

Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
Proza novecentistă. Univers tematic şi coordonate 2
Expunere,
Materiale folosite în
retorico-stilistice. Reprezentanţi.
problematizare,
cadrul procesului
conversaţie euristică,
educaţional specific
2. Gabriel Miró – Años y Leguas; El obispo leproso.
2
analiză textuală.
disciplinei: suport de
3. Ramón Pérez de Ayala – Prometeo, Luz de 2
curs cu textele
dominga, La caída de los limones.
discutate.
4. Generaţia 1927. Coordonate generale. Modernism 2
vs avangardă.
5. Poezia: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo 2
Diego, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Vicente
Aleixandre.
6. Literatura avangardistă. Ultraismul şi alte curente 2
de avangardă. Reprezentanţi.
7. Federíco García Lorca – Libro de poemas; 2
Romancero gitano; Poeta en Nueva York; Sonetos
del amor; El publico; Bodas de sangre; La casa de
Bernarda Alba.
8. Ramón Gómez de la Serna – El doctor inverosimil; 2
La viuda blanca y negra.
9. Literatura spaniolă după 1939. Consideraţii 2
generale.
10. Poezia: Blas de Otero.
2
11. Proza: Camilo José Cela – La familia de Pascual 2
Duarte.
12. Miguel Delibes – Cinco horas con Mario; Los 2
santos inocentes.
13. Literatura hispano-americană. Contextul istoric şi 2
cultural
14. .Poezia hispano-americană: Pablo Neruda, César 2
Vallejo, Octavio Paz.
Bibliografie
Alonso, Dámaso, Poezie spaniolă, Editura Univers, Bucureşti, 1977.
Amado, Alonso, Materie şi formă în poezie, Editura Univers, Bucureşti, 1982.
Arnáiz, Palmra, Conferencias de literatura española contemporánea, Universitatea Bucureşti, 1972.
Asturias, Miguel Angel, Romanul latino-american, EPLU, Bucureşti, 1964.
Ayala, Francisco, La estructura narrativa y otras esperencias literarias, Ed. Critica, Barcelona, 1984.
Bousoño, Carlos, Teoria expresiei poetice, Editura Univers, Bucureşti, 1976.
Chabás, Juan, Antologia de la Literatura Española, La Habana, 1965.
Chabás, Juan, Istoria literaturii spaniole, Ed. Univers, Bucureşti, 1971.
Diaconu, Dana, Literatura española, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1994.
Georgescu, Paul Alexandru, Literatura hispano-americană în lumina sistemică, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1979.
Hăulică, Cristina, Textul ca intertextualitate. Pornind de la Borges, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1981.
Henriquez-Ureña, Pedro, Curentele literare în America hispanică, Ed. Univers, Bucureşti, 1980.
Lázaro, Fernándo; Tusón, Vicente, Literatura española, Ediciones Anaya, Madrid, 1988.
Maeztu, Maria de, Antologia – siglo XX, Madrid, 1964..
Păcurariu, Francisc, Individualitatea literaturii laitno-americane, Editura Univers, Bucureşti, 1975.
Rujea, Viorel, Antologia modernismului hispanic, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003.
Teatrul spaniol contemporan, Editura Univers, Bucureşti, 1987.
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Torrente-Ballester, Gonzalo, Panorama de la literatura española contemporánea, Madrid, 1965.
Valori eterne ale poeziei hispane, Ed. Minerva, Bucureşti, 1991.
Bibliografie minimală
Arnáiz, Palmra, Conferencias de literatura española contemporánea, Universitatea Bucureşti, 1972.
Asturias, Miguel Angel, Romanul latino-american, EPLU, Bucureşti, 1964.
Chabás, Juan, Antologia de la Literatura Española, La Habana, 1965
Chabás, Juan, Istoria literaturii spaniole, Ed. Univers, Bucureşti, 1971.
Maeztu, Maria de, Antologia – siglo XX, Madrid, 1964..
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Poezia lui Rafael Alberti
2
Expunere,
problematizare,
2. Poezia lui Federíco García Lorca
2
conversaţie euristică,
3. Teatrul lui Federico Garcia Lorca
2
analiză textuală,
4. Ramón Gómez de la Serna şi avangardismul
2
studiu de caz.
5. Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte
2
6. Proza lui Jorge Luis Borges
2
7. Gabriel García-Márquez, Cien años de soledad.
2
Bibliografie
Arnáiz, Palmra, Conferencias de literatura española contemporánea, Universitatea Bucureşti, 1972.
Asturias, Miguel Angel, Romanul latino-american, EPLU, Bucureşti, 1964.
Ayala, Francisco, La estructura narrativa y otras esperencias literarias, Ed. Critica, Barcelona, 1984.
Bousoño, Carlos, Teoria expresiei poetice, Editura Univers, Bucureşti, 1976.
Chabás, Juan, Antologia de la Literatura Española, La Habana, 1965.
Chabás, Juan, Istoria literaturii spaniole, Ed. Univers, Bucureşti, 1971.
Diaconu, Dana, Literatura española, Ed. Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1994.
Georgescu, Paul Alexandru, Literatura hispano-americană în lumina sistemică, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1979.
Hăulică, Cristina, Textul ca intertextualitate. Pornind de la Borges, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1981.
Henriquez-Ureña, Pedro, Curentele literare în America hispanică, Ed. Univers, Bucureşti, 1980.
Lázaro, Fernándo; Tusón, Vicente, Literatura española, Ediciones Anaya, Madrid, 1988.
Maeztu, Maria de, Antologia – siglo XX, Madrid, 1964..
Păcurariu, Francisc, Individualitatea literaturii laitno-americane, Editura Univers, Bucureşti, 1975.
Teatrul spaniol contemporan, Editura Univers, Bucureşti, 1987.
Torrente-Ballester, Gonzalo, Panorama de la literatura española contemporánea, Madrid, 1965.
Valori eterne ale poeziei hispane, Ed. Minerva, Bucureşti, 1991.
Bibliografie minimală
Arnáiz, Palmira, Conferencias de literatura española contemporánea, Universitatea Bucureşti, 1972.
Chabás, Juan, Antologia de la Literatura Española, La Habana, 1965.
Maeztu, Maria de, Antologia – siglo XX, Madrid, 1964..
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.
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10. Evaluare
Tip activitate
Curs

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a operelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Prezenţa la seminarii este obligatorie în
proporţie de 50% (3 seminarii); interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii
Standard minim de performanţă
 însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;

cunoaşterea problemelor de bază din domeniu

Metode de evaluare
Examen scris pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Referat pe o temă precizată

Pondere din nota
finală
50%

50%

Seminar

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Programa analitică / Fişa disciplinei
28.09.2016

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Programa analitică / Fişa disciplinei
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

Departamentul de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CURS OPŢIONAL SPANIOLĂ – STILISTICA LIMBII SPANIOLE
Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. Dorel FÎNARU

Titularul activităţilor de seminar

-

Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Semestrul
6
Tipul de evaluare
E
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
1
Curs 1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
14 Curs 14 Seminar
de învăţământ

-

Laborator
Laborator

0
0

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DS
DA

Proiect
Proiect

0
0

Ore
12
8
12
2
2

34
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
 Curs practic limba spaniolă
Competenţe
 Cunoştinţe limba spaniolă nivel avansat
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
Desfăşurare
Seminar
 Sală de seminar dotată cu tablă
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 definirea conceptelor de bază, precum stil funcţional, discurs, analiză a discursului etc.;
 utilizarea corectă a termenilor de specialitate care pot da naştere la confuzii, precum stil
Competenţe
jurnalistic – publicistic – publicitar etc.;
profesionale
 realizarea de conexiuni între cunoştinţele dobîndite la disciplina stilistică funcţională a
limbii spaniole şi cele dobîndite la cursul similar de stilistică a limbii române;
 cunoştinţele teoretice vor fi argumentate şi demonstrate prin exemple concrete şi prin
6.
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Competenţe
transversale




compararea cu situaţii din alte limbi, studenţii fiind încurajaţi să facă asemenea conexiuni;
se va pune accentul pe învăţarea de structuri fixe specifice limbajelor de specialitate din
cele două limbi, astfel încît absolvenţii de spaniolă să se poată regăsi într-un post de
traducător autorizat;
cursul de stilistică a limbii spaniole încurajează dezvoltarea unui vocabular bogat în limba
spaniolă, urmare a cunoaşterii particularităţilor acestei limbi în ceea ce priveşte structura
lexicală şi specificul fiecărui stil funcţional.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general
 Cunoaşterea problemelor de bază ale stilisticii funcţionale. Cunoaşterea şi utilizarea
al disciplinei
corectă a terminologiei din stilistica spaniolă.
Obiective
 Deprinderea de a recunoaşte tipurile de discurs. Capacitatea de a analiza particularităţile
specifice
acestor tipuri de discurs. Stimularea cunoaşterii structurilor fixe şi a particularităţilor
anumitor tipuri de discurs.
8. Conţinuturi
Curs
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Texto narrativo. Trasgresión de la norma. 4
Expunere frontală,
Prelegerile vor fi
Expresividad del texto literario.
problematizare cu
susţinute cu ajutorul
participare interactivă suporturilor grafice:
2. Texto poético. Trasgresión de la norma. 4
Activităţi individuale, fotocopii texte şi
Expresividad del texto literario.
activităţi în perechi
exerciţii.
3. Clases de la estilistica. Estilisitica general. 4
Estilistica de un idioma particular. Estilistica
individual y estilo literario
4. Lengua literaria y lengua común
2
Bibliografie
Cressot, Marcel, Le style et ses téchniques, P. U. F., París, 1980
Dumistrăcel, Stelian, Limbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcţionale, Institutul European, Iaşi,
2006
Dumitru Irimia, Introducere în stilistică, Polirom, Iaşi, 1999
Evgenia Vucheva, Estilística del español actual, Editorial Universitaria “San Clemente de Ojrid”, Sofia, 2008
Iordan, Iorgu, Stilistica limbii române, ediţie definitivă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1975
Jakobson, Roman, Style in Language, Wiley, New York, 1960
Manuela Casanova Ávalos et alii, La diversidad textual. Una aproximación al comentario lingüístico, J. V. Ediciones,
Castellón, 1994
Maria-Gabriela Necheş, Introducción al texto literario hispánico, Pro Universitaria, Bucureşti, 2009
Munteanu, Ştefan, Lingvistică şi stilistică, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005
Murăreţ, Ion, Murăreţ, Maria, Stylistique, Editura Fundaţiei „România de Mîine”, Bucureşti, vol. I: L’Élocution et les
figures de style, 1999
Murăreţ, Ion, Stylistique, Editura Fundaţiei „România de Mîine”, Bucureşti, vol. II: Problèmes théoriques de la
stylistique, 2002
Oancea, Ileana, Istoria stilisticii româneşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988
Oancea, Ileana, Semiostilistica, Editura Excelsior, Bucureşti, 1998
Plett, Heinrich F., Ştiinţa textului şi analiza de text. Semiotică, lingvistică, retorică, traducere din limba germană de S.
Stănescu, Editura Univers, Bucureşti, 1983
Bibliografie minimală
Dumitru Irimia, Introducere în stilistică, Polirom, Iaşi, 1999
Evgenia Vucheva, Estilística del español actual, Editorial Universitaria “San Clemente de Ojrid”, Sofia, 2008
Manuela Casanova Ávalos et alii, La diversidad textual. Una aproximación al comentario lingüístico, J. V. Ediciones,
Castellón, 1994
Maria-Gabriela Necheş, Introducción al texto literario hispánico, Pro Universitaria, Bucureşti, 2009
Munteanu, Ştefan, Lingvistică şi stilistică, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei vine în completarea competenţelor asigurate de studiile în domeniul Limbă şi literatură,
asigurînd o serie de competenţe specifice, utile atît în formarea studenţilor ca specialişti filologi, cît şi pe piaţa
muncii: cunoştinţe teoretice de stilistică, cu precădere a celor referitoare la stilistica limbii spaniole (activitate de
cercetare, activitate didactică), cunoaşterea aprofundată a structurilor discursive din stilurile funcţionale ale limbii
spaniole (traduceri, interpretariat) etc.
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10. Evaluare
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Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Cunoaşterea noţiunilor teoretice referitoare la
Examinare scrisă (test)
50.00%
tipurile de discurs, la stilurile funcţionale ale
Curs
limbii.
Aplicarea cunoştinţelor în activităţi practice.
Evaluare pe parcurs
50.00%
Standard minim de performanţă
 capacitatea de a defini corect principalele tipuri de discurs şi stiluri funcţionale şi de a indica trăsăturile
specifice acestora; capacitatea de a recunoaşte stilul funcţional al unui text dat
Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie
-

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Programa analitică / Fişa disciplinei
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CURS OPŢIONAL SPANIOLĂ – LITERATURA HISPANOAMERICANĂ
Titularul activităţilor de curs

-

Titularul activităţilor de seminar

Lector univ. dr. Călin-Horia BÎRLEANU

Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Semestrul
6
Tipul de evaluare
C
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
2
Curs Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
28 Curs Seminar
de învăţământ

-

Laborator
Laborator

2
28

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DD
DA

Proiect
Proiect

-

Ore
7
4
7
2
2

20
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Analiza fenomenelor literare în contextul culturii de referinţă
Competenţe
 Prezentarea sintetică şi analitică a specificului epocii şi curentelor literare
profesionale
 Utilizarea adecvată a conceptelor literare specifice epocilor şi curentelor literare din spaţiul
 Hispanofon şi utilizarea corpusului literar de referinţă pentru interpretarea textului literar.
Competenţe
 Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica
transversale
profesională.
 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
6.
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activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
dezvoltare personală şi profesională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 Cunoaşterea impactului pe care literatura de expresie hispană îl are în cadrul literaturii şi
general al
culturii universale.
disciplinei
 El curso hace un recorrido por la literatura hispanoamericana desde el período de
colonización española hasta principios del s. XX.
Obiective
 Se explican los movimientos principales y el contexto de histórico en que se producen, los
specifice
autores y las obras más significativas. Debido a la gran cantidad de países del continente, se
señalan las características comunes a todos ellos y la contextualización histórica se basa
únicamente en los hechos más relevantes. Se establecen relaciones temáticas entre la
mentalidad de las distintas épocas y culturas y las obras literarias. El curso incluye la lectura
parcial o completa de diversas obras de este período, así como comentarios de texto.
 Se aplican los conocimientos teóricos en comentarios de texto, con un punto de vista crítico.
Se pone especial énfasis en el aprendizaje de los recusos estilísticos y los esquemas métricos
fijos más comunes en las obras y autores de este período.

a.

8. Conţinuturi
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. El boom de la narrativa hispanoamericana
2
Prezentare pe baza
bibliografiei, discuţii
2 La novela hispanoamericana: Ernesto Sábato, Julio 4
Cortázar, Carlos Fuentes
3. Lectura y análisis - Gabriel García MÁRQUEZ Cien
4
años de soledad
4. Lectura y análisis – Mario Vargas Llosa, La fiesta del
4
chivo
5.Lectura y análisis literario: poemas de César Vallejo;
6
El túnel, de Ernesto Sábato.
6. Isabel Allende, La casa de los espíritus
4
7. Poemas del alma. Gabriela Mistral
4
Bibliografie
Benetti, G., Casellato, M., Messori, G., Más que palabras: Literatura por tareas, Difusión, Barcelona, 2004
Chabás, J., Historia Literaturii Spaniole, traducción de Păcurariu, D. M., Editura UNIVERS, Bucureşti, 1971
González Echevarría, R., Pupo-Walker, E., Historia de la literatura hispanoamericana (T. 1), Gredos, Madrid, 2006
Hernández García, G., Lengua Castellana y Literatura 1, SGEL, Madrid, 2000
Íñigo-Madrigal, L., Historia de la literatura hispanoamericana I: Época colonial, Cátedra, Madrid, 2008
Martí, J., Obra y vida: José Martí, Siruela, Madrid, 1995
Pascual, J. A., Blecua, A., Lengua y Literatura 2, Santillana Educación, Madrid, 2009
Pedraza Jiménez, F. B., Rodríguez Cáceres, M., Historia esencial de la literatura española e hispanoamericana, EDAF,
Madrid, 2000
Rodríguez, J. C., Rodríguez, A., Introducción al estudio de la literatura hispanoamericana, Ediciones AKAL, Madrid,
1987
Bibliografie minimală
Gabriel García MÁRQUEZ Cien años de soledad
Mario Vargas LLOSA, La fiesta del chivo
Ernesto SÁBATO, El Túnel
Isabel ALLENDE, La casa de los espíritus
Gabriela MISTRAL, Poemas del alma
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.
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10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Laborator

Este necesară o cunoaştere a operelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Laborator

Prezenţa la laboratoare este obligatorie în

Metode de evaluare
Testare scrisă pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Evaluare pe parcurs

Pondere din nota
finală
50%

50%

Programa analitică / Fişa disciplinei
proporţie de 50% (7 laboratoare). Interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă

Interpretare contextualizată a operelor studiate

Interpretări proprii

Data completării
28.09.2016

Semnătura titularului de curs
-

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

Programa analitică / Fişa disciplinei
PROGRAMA ANALITICĂ / FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava

Facultatea

de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

de Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,
germană, spaniolă, italiană); Limba şi literatura franceză – O limbă şi
literatură modernă (spaniolă, italiană)

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
CURS OPŢIONAL SPANIOLĂ – ELEMENTUL ARAB ÎN PENINSULA
IBERICĂ
Titularul activităţilor de curs
Titularul activităţilor de seminar
Anul de studiu III
Regimul disciplinei

Asistent univ. dr. Alina-Viorela PRELIPCEAN

Semestrul
6
Tipul de evaluare
C
Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I a) Număr de ore pe săptămână
1
Curs Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
14 Curs Seminar
de învăţământ

-

Laborator
Laborator

1
14

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
II d)Tutoriat
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

DD
DA

Proiect
Proiect

ore
12
8
12
2
2

34
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum

Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
Desfăşurare
Seminar
 Sală de curs dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
Competenţe specifice acumulate
 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba spaniolă
Competenţe
 Descrierea sincronică şi diacronică a fenomenului lingvistic spaniol
profesionale
 Descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii spaniole şi utilizarea acestuia în
producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală
Competenţe
 Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă cu etica
6.

-
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transversale

profesională.
 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice.
 Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor de formare prin
activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
dezvoltare personală şi profesională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul
 Este curso pretende ofrecer una visión general de la influencia del elemento árabe en la Península
general al
Ibérica a lo largo de la historia. Por ello, se propone fijar y analizar el conjunto de ideas, aspectos
disciplinei
culturales, políticos y costumbres propias que han configurado la trayectoria histórica del pueblo
español y de toda Europa cristiana.
Obiective
 1. Conocer y valorar el legado de la cultura islámica y sus aportaciones en la historia española y su
specifice
patrimonio cultural.
 2. Analizar los testimonios e influencias de la cultura andalusí en diferentes disciplinas artísticas y
científicas.
 3. Rastrear, a través de los diferentes contenidos del curso, las pervivencias islámicas en la cultura
actual.
8. Conţinuturi
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
Costumbres, comportamientos y vida cotidiana en AlAndalus
- Aportar las claves necesarias para conocer las costumbres
y comportamientos de la sociedad andalusí
- Estudiar los comportamientos relacionados con la vida
cotidiana y las costumbres andalusíes que han pervivido
hasta hoy en día
- La vida cotidiana
- Estamentos y clases sociales
- Vestidos, perfumes y joyería
- Gastronomía
El arte hispano musulmán
-Conocer los principales testimonios artísticos del arte
andalusí y su influencia en etapas posteriores
-Analizar las diferentes etapas características del desarrollo
del arte en Al Andalus
- Orígenes e influencias
- Etapas y monumentos más importantes:
- Arte omeya
 - Arte almohade en Sevilla
Fusión de cultura
-Estudiar la convivencia de los musulmanes con otros
pueblos
peninsulares
- Profundizar en el conocimiento de los grupos que
surgieron de
la fusión de musulmanes y cristianos
- Mudéjares, mozárabes y moriscos
- Convivencia con judíos y cristianos
- El arte mudéjar
 - La pervivencia de la historia en las tradiciones: fiestas
de moros y cristianos
El desarrollo científico y cultural en Al-Andalus
-Analizar los principales logros científicos y culturales que
se desarrollaron en Al-Andalus
-Estudiar la vida y la obra de los principales científicos y
pensadores andalusíes
- Principales ramas de la ciencia que se desarrollan en Al
Andalus
- El avance científico: instrumentos, tecnología hidráulica,
técnicas de construcción, técnicas terapéuticas.
 - Principales pensadores y científicos

Nr. ore
4

2

2

2

Metode de predare
Prezentare pe baza
bibliografiei, discuţii

Observaţii
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La música en Al- Andalus
-Profundizar en el conocimiento de la cultura andalusí a
través de sus principales manifestaciones musicales
-Analizar la pervivencia de la música andalusí en
manifestaciones folclóricas actuales
-Géneros e instrumentos musicales andalusíes
 - Influencia y pervivencia de la música andalusí: el
flamenco
2
 REPASO FINAL
Bibliografie
Arie, R. (1984): España musulmana (siglos VIII - XV). Barcelona, Labor
Corriente, Federico (1998): Poesía dialectal árabe y romance en Al andalús: cejeles y xarajat de muwassahat. Madrid,
Gredos
Creus Romero de Tejada, J (2003): Así vivían en Al-Andalus. Madrid, Grupo Anaya.
Cruces, Cristina (2003): El flamenco y la música andalusí. Valencia, Carena.
Cruz Hernández, M. (1999): El pensamiento de Al-Andalus (siglos IX-XIV). Madrid, Alianza
Dozy, R. (1982): Historia de los musulmanes en España. Madrid, Turner.
García Gómez, Emilio (1940): Poemas arabigoandaluces, Madrid, Espasa Calpe-Colección Austral
Quesada Marco, Sebastián – Curso de civilización española, Sociedad General Española de Librería, S.A.2004
Sáez,
J.M
(2007).
“La
ciudad.
La
vida urbana
en
el
Al
Andalus”.
Disponible
en
http://www.ua.es/personal/jms/hc/ciudad.pdf
Solá-Solé, J.M.(1990): Las jarchas romances y sus moaxajas. Madrid, Taurus
Toro Lillo, E. (2006): “La invasión árabe. Los árabes y el elemento árabe en español”. Alicante, Biblioteca virtual
Miguel de Cervantes. Disponible en:
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/scclng/01350531966682286190680/p0000001.htm#I_0_
Bibliografie minimală
Quesada Marco, Sebastián – Curso de civilización española, Sociedad General Española de Librería, S.A.2004
Toro Lillo, E. (2006): La invasión árabe. Los árabes y el elemento árabe en español, Alicante, Biblioteca virtual
Miguel
de
Cervantes.
Disponible
en:
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/scclng/01350531966682286190680/p0000001.htm#I_0_
http://html.rincondelvago.com/islam-en-la-peninsula-iberica_1.html
Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se predă în alte centre universitare din ţară şi din străinătate.

9.


10. Evaluare
Tip activitate
Laborator

Criterii de evaluare
Este necesară o cunoaştere a temelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.

Prezenţa la laboratoare este obligatorie în
proporţie de 50% (7 laboratoare). Interpretări
creative, pe marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii

cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;

Metode de evaluare
Testare scrisă pe baza
tematicii cursurilor şi
seminariilor
Evaluare pe parcurs

Pondere din nota
finală
50%

50%

Laborator

Data completării
28.09.2016

Data avizării în departament
30.09.2016

Semnătura titularului de curs
-

Semnătura titularului de aplicaţie

Semnătura directorului de departament
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Data aprobării în Consiliul academic
18.10.2016

Semnătura decanului

