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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 – NORMĂ ŞI UZ ÎN LIMBA 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
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

0
0

DS
DA

Proiect
Proiect

0
0

ore
15
13
15
2
2

45
75
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
• Discipline studiate anterior: Curs practic limba ucraineană; Limba ucraineană contemporană
(Fonetică; Lexicologie; Morfologie)
Competenţe
• Cunoştinţe limba ucraineană nivel mediu
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
• Sală de curs dotată cu tablă
Desfăşurare
Seminar
• Sală de seminar dotată cu tablă
aplicaţii
6.

Competenţe specifice acumulate
1. aрlicarea conștientă a normei.;
2. utilizarea corectă a termenilor care pot da naştere la confuzii;
3. realizarea de conexiuni între cunoştinţele dobîndite la disciplina lexicologia limbii ucrainene şi
Competenţe
cele dobîndite la cursul similar de lexicologie a limbii române;
profesionale
4. analiza corectă a fapteor de limbă prin exemple concrete şi prin compararea cu situaţii din alte
limbi, studenţii fiind încurajaţi să facă asemenea conexiuni;
5. studenţii vor fi încurajaţi să participe activ în activitatea de predare prin întrebări sau împărtăşirea
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de experienţe personale legate de acest domeniu, ceea ce stimulează capacitatea de argumentare şi
implicarea în activitatea ştiinţifică;
Competenţe
transversale

6.

folosirea cunoștințelor dobîndite la această disciplină în comunicarea orală și în cea scrisă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al disciplinei
Înțelegerea modului în care morfologia intervine în stabilirea normelor ortografice.
Obiective specifice
Deprinderea de a analiza faptele de limbă. Înțelegerea cauzelor care generează abateri
de la normă. Capacitatea de a analiza aceste cauze.
8.
Curs
1.

Conţinuturi

Nr. ore
Metode de predare
Мовна норма. Орфографічні та орфоепічні
2
норми
2. Правильність вживання наголосу
2
3. Вживання і побудови слів та їх форм
2
Curs sintetic, dialog,
4. Морфологічні норми
2
analiză textuală
5. Побудови словосполучення і речення
2
6. Правильність вживання слів у властивому для
2
них значенні
7. Фразеологічні та стилістичні норми
2
Bibliografie
Пономарів, О.Д., Українське слово для всіх і для кожного, Київ, Либідь, 2012
Антоненко-Давидович, Борис, Як ми говоримо, Київ, Либідь, 1991
Фаріон, І., Мовна норма: знищення, пошук, віднова, Івано-Франківськ, Місто Н. В.
Bibliografie minimală
Антоненко-Давидович, Борис, Як ми говоримо, Київ, Либідь, 1991
Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect)
1. Називний відмінок у складеному присудку
2. Чоловічий чи жіночий рід?
3. Зауваження до низки іменників

Nr. ore
2
2
2

Metode de predare
Expunere frontală,
problematizare cu
participare interactivă

Особливості деяких прикметників у
2
словосполуках
5. Кількісні й порядкові числівники часу
2
6. Деякі відмінкові особливості займенників
2
7. Зауваження до низки дієслів
2
Bibliografie
Пономарів, О.Д., Українське слово для всіх і для кожного, Київ, Либідь, 2012
Антоненко-Давидович, Борис, Як ми говоримо, Київ, Либідь, 1991
Фаріон, І., Мовна норма: знищення, пошук, віднова, Івано-Франківськ, Місто Н. В.
Bibliografie minimală
Правопис української мови, Орфографічний словник української мови
4.

Observaţii
Materiale folosite în
cadrul procesului
educaţional specific
disciplinei: suport de
curs cu textele
discutate.

Observaţii
Prelegerile vor fi
susţinute cu ajutorul
suporturilor grafice:
fotocopii texte şi
exerciţii.

9.

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 lexicologie, cu precădere a celor referitoare la lexicologia limbii ucrainene
(activitate de cercetare, activitate didactică), cunoaşterea aprofundată a lexicului ucrainean (traduceri,
interpretariat) etc.

•

10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Utilizarea corectă a termenilor care pot da naștere
la confuzii.
Aplicarea cunoştinţelor în activităţi practice.
Seminar
Standard minim de performanţă
Curs

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

Examinare scrisă (test)

50.00%

Referat

50.00%
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-

însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii;
cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;
Data completării
21.09.2017

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

