Universitatea din Bucureşti
SecŃia de Japoneză
Anul I, Semestrul I 2009-2010

Practica limbii
(Joi 8:00-12:00, Vineri 10:00-12:00)
Responsabili curs: Lect. dr. Ruxandra RAIANU (grupa A), Lect. drd. Roman PAŞCA (grupa B)
1. CompetenŃe
La sfîrşitul semestrului, veŃi fi capabili:
• să recunoaşteŃi şi să folosiŃi vocabularul şi structurile gramaticale din manualul Nihongo Shoho pînă la LecŃia
14 (aproximativ nivel 4 Nihongo Nōryoku Shiken).
• să recunoaşteŃi, să scrieŃi şi să citiŃi ideogramele din manualul Nihongo Shoho pînă la LecŃia 14 şi din
manualul Basic Kanji Book, vol. 1 pînă la LecŃia 10 (aproximativ nivel 4 Nihongo Nōryoku Shiken).
• să purtaŃi o conversaŃie simplă, uzuală în limba japoneză
2. Desfăşurarea cursului
• Cursurile sînt interactive – vi se va cere la fiecare oră să citiŃi, să scrieŃi sau să răspundeŃi la întrebări. În plus,
vi se va cere adesea în clasă să lucraŃi pe perechi sau în grupuri. Vă recomandăm călduros să participaŃi activ
la toate activităŃile din timpul cursului.
• Temele pe care le veŃi primi la fiecare curs sînt obligatorii.
• În fiecare săptămînă veŃi da cîte un mini-test cu probleme de gramatică şi vocabular, dar şi cu ideograme. De
asemenea, la jumătatea semestrului veŃi da un examen parŃial.
3. Materiale
• Nihongo Shoho şi caietele de exerciŃii aferente (gramatică şi ideograme)
• Manual de limba japoneză pentru anul I (R. Raianu & R. Paşca)
• Basic Kanji Book, vol. 1
• Handout-uri suplimentare (vi se vor înmîna la fiecare curs sau vor fi postate pe grup)
4. Evaluare
PrezenŃă∗
Teme, participare în clasă∗
Mini-teste
Examen parŃial
Examen final∗∗
Total

10%
5%
10%
25%
50%
100%

∗ ATENłIE: Dacă aveŃi prezenŃă sub 75% (calculat din numărul total de ore efectuate) nu veŃi fi primiŃi în examen.
De asemenea, dacă nu faceŃi cel puŃin 75% din teme, nu veŃi fi primiŃi în examen.
∗∗ La examenul final, proba scrisă are o pondere de 60%, iar cea orală de 40%.
Pentru avansaŃi: aveŃi obligaŃia de a participa la toate cursurile speciale (responsabil: Asist. Eri Utsunomiya),
dar şi la încă 6 ore din celelate cursuri – 2 ore Ńinute de lectorul japonez (A. Yamaguchi) şi 4 din orele Ńinute
de lectorii români (joi 10:00-12:00 şi vineri 10:00-12:00). Vi se vor înmîna materiale pentru a lucra
suplimentar; de asemenea, veŃi fi rugaŃi adesea să participaŃi activ în clasă pentru a ajuta profesorul, a-i
îndruma pe începători etc.
5. Important
• Folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor este interzisă. OpriŃi telefoanele înainte de curs. Dacă telefonul
sună, veŃi fi consideraŃi absenŃi la cursul respectiv.
• Nu aveŃi voie să consumaŃi mîncare, băutură sau gumă de mestecat în sălile de curs.
• O întîrziere mai mare de 15 minute este considerată absenŃă. De asemenea, dacă întîrziaŃi de mai mult de 3 ori
sub 15 minute, veŃi avea o absenŃă.

