
FIŞA DISCIPLINEI 
 
1.Date despre program 
 
1.1 Instituţia de învăţământ superior  UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

1.2 Facultatea/Departamentul  FACULTATEA DE Teologie Romano-Catolică 

1.3 Catedra Studii religioase 

1.4 Domeniul de studii  Studii religioase 

1.5 Ciclul de studii licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Studii religioase 

 
2.Date despre disciplină 
 
2.1 Denumirea disciplinei Ebraică biblică 

2.2 Titularul activităţilor de curs lect. dr. Cristina Mareș 

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I și II 2.6 Tipul de evaluare scris 2.7 Regimul disciplinei O 

 
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
 
3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

2 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator  

3.4 Total ore din planul de 
învăţământ 

28 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator  

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 4 

Examinări 4 

Alte activităţi .................................................. 4 

3.7 Total ore studiu individual 54 

3.9 Total ore pe semestru (3.4. + 3.7) 28 

3.10 Numărul de credite 4 

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

4.2 de competenţe  nu e cazul 

 
5.Condiţii (acolo unde este cazul) 
 
5.1 de desfăşurare a cursului sala de clasă 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului sala de clasă 

 
6.Competenţe specifice accumulate 
 

Competenţe profesionale Cunoaşterea  şi însuşirea de către studenţi a foneticii, 

morfologiei şi a unor elemente de sintaxă 

ale limbii ebraice, în vederea citirii și traducerii unor texte. 



Competenţe transversale Integrarea cunoștințelor în studiul limbii ebraice 

 
7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
 
7.1 Obiectivul general al disciplinei 1. Contextul istoric al apariției, răspândirii și imporantșei 

limbii ebraice. 

2. Fonetica și grafia. 

3.  Însușirea problemelor de morfologie și sintaxă. 
 

7.2 Obiectivele specifice Dobândirea unor cunoștințe necesare privind evoluția limbii 

ebraice  de la origini până în contemporaneitate. 
 

 
8.Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în cultura și civilizația Iudaismului analiza, exercițiul, demonstrația  2 ore fizice 

2. Alfabetul ebraic 

3. Consoanele 

4. Vocalele 

5. Accentele 

6. Noțiuni de transliterare 

7. Articolul hotărât 

8. Substantivul. Genul și numărul 
9. Adjectivul 
10. Verbul. 
11. Aspectele verbale 
12. Qal 1 si 2 

Bibliografie 
 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

    

    

    

    

    

   

   

   

Bibliografie 

- E. Kadman, A. Gordon, L Hébreux avec plaisir, Editeur Jérusalem, 2016. 

 
9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 

 Cursul oferă o cunoaștere a instrumentelor de citire, scriere și traducere a unor texte. 

 
10.Evaluare 
 



Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Evaluare finală scris 100% 

10.5 Seminar/laborator 
   

 

10.6 Standard minim de performanţă: Cunoaşterea elementelor esențiale de citire și scriere cu un bagaj 

lexical minim și  generalități ale elementelor  morfolgice studiate. 
 

Data completării 
15.09.2019 

 

Semnătura titularului de curs 
lect. Dr. Cristina Mareș 

Semnătura titularului de seminar 
 

......................... 

Data avizării în department 
 

......................... 

Semnătura şefului departament 
 

......................... 

 


