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FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava

Facultatea

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Departamentul

DLLRSC

Domeniul de studii

Limbă şi literatură

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză,
engleză)/Limba şi literatura română
Conversie Limba şi literatura ucraineană

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

Lector univ. dr. Anamaria GAVRIL

Titularul activităţilor de seminar

Asistent univ. dr. Angela ROBU

Anul de studiu II
Regimul disciplinei

Semestrul
3+4
Tipul de evaluare
E+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
6
Curs 1+1
Seminar
I b) Totalul de ore pe semestru din planul
84 Curs 14+14 Seminar
de învăţământ

Laborator
Laborator

2+2
28+28

DS
DA

Proiect
Proiect

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

0
0

ore
10+10
9+9
10+10
2+2
2+2

31+31
75+75
3+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
Laborator
• Sală de laborator dotată cu tablă şi de preferinţă cu laptop şi videoproiector
aplicaţii
6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
• Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba ucraineană
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
activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la programe instituţionale de
dezvoltare personală şi profesională
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al
Cursul practic de cultură şi civilizaţie ucraineană îşi propune o serie de activităţi menite să
disciplinei
conducă la asimilarea de către studenţi a unor noţiuni legate de cultura, trecutul istoric, tradiţiile
şi obiceiurile poporului ucrainean.
Obiective specifice
1. Cognitive
a. Cunoastere si întelegere:
definirea conceptelor de bază;
utilizarea corectă a termenilor de specialitate;
cunoştinţe generale de bază, precum şi necesare profesiei / disciplinei;
b. Explicare si interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a
conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei):
realizarea de conexiuni între rezultatele cunoaşterii;
argumentarea enunţurilor;
analiza şi sinteza, generalizarea, concretizarea;
demonstrarea, organizarea şi planificarea;
2. Tehnice / profesionale
rezolvarea de probleme prin modelare, algoritmizare, etc.;
descrierea unor stări, sisteme, procese, fenomene;
capacitatea de a transpune în practică informaţiile dobândite;
abilităţi de cercetare, creativitate;
capacitatea de a concepe proiecte şi a le derula;
capacitatea de a soluţiona probleme;
3. Atitudinal – valorice
reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe, sarcini didactice, satisfacţia de a răspunde;
implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina;
capacitatea de a avea un comportament etic;
capacitatea de a aprecia diversitatea şi multiculturalitatea;
abilitatea de a colabora cu specialişti din alte domenii.
8. Conţinuturi
Curs + lucrări practice
Nr. ore
Metode de predare
Observaţii
1. Предмет курсу
12
Curs sintetic, dialog,
Materiale folosite în
analiză textuală
cadrul procesului
2. Словник термінів та понять мети
12
educaţional specific
3. Питання до самоконтролю
12
disciplinei: suport de
4. Завдання для тестової перевірки знань студентів
12
curs cu textele
5. Географічне положення України
12
discutate.
6. Видатні історичні ій культурні пам'ятки України
12
7. Київ
12
Bibliografie
1.М. В. Кордон- Українська та зарубіжна культура,Київ, 2005
2. 3511 кращі твори третього тисячоліття з української мови, української і зарубіжної літератури, Бао, Донецьк,
2005
3. С.В. Мясоєдова -266 українських тем,МОСТ Торнадо Харків, 2000
Bibliografie minimală
1.М. В. Кордон- Українська та зарубіжна культура,Київ, 2005
2. 3511 кращі твори третього тисячоліття з української мови, української і зарубіжної літератури, Бао, Донецьк,
2005
3. С.В. Мясоєдова -266 українських тем,МОСТ Торнадо Харків, 2000
9.

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.

•

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Este necesară o cunoaştere a operelor discutate,
precum şi a bibliografiei obligatorii.
Prezenţa la lucrările practice este obligatorie în
Lucrări
proporţie de 50%. Interpretări creative, pe
practice
marginea bibliografiei obligatorii.
Standard minim de performanţă
Curs

Metode de evaluare
Examen scris pe baza tematicii
cursurilor şi seminariilor
Evaluare pe parcurs

Pondere din nota
finală
50%
50%
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-

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;
cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;
Data completării
20.09.2017

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de aplicaţie

Data avizării în departament
22.09.2017

Semnătura directorului de departament

Data aprobării în Consiliul facultăţii
26.09.2017

Semnătura decanului

