
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Politehnica din Timişoara  

1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Ştiinţe ale Comunicării / Comunicare şi Limbi străine 

1.3 Catedra - 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Limbi moderne aplicate (30) 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Traducere şi interpretare (10) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei   Limba străină D-3 Franceză / Germană 

2.2 Titularul activităţilor de curs   - 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5   Asist. drd. Mihaela VISKY (F), Lect. dr. Claudia  ICOBESCU (G) 

2.4 Anul de studiu6   II 2.5 Semestrul   1 2.6 Tipul de evaluare   ED 2.7 Regimul disciplinei   Facultativ 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  2, din care:    3.2 curs - 3.3 seminar 28 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28, din care:  3.5 curs - 3.6 activităţi aplicative 28 
3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi     

Total ore activităţi individuale 22 

3.8 Total ore pe semestru7   50 

3.9 Numărul de credite   2 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

4.1 de curriculum     
4.2 de competenţe Limba străină D-1 Franceză / Germană, anul I, semestrul I 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului     

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice     

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale8 

 C1: Comunicarea în limba străină D (franceză/germană) în contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea 
adecvată a registrelor şi variantelor lingvistice specifice în vorbire şi în scriere 

Competenţe 
transversale 

 CT3:  Identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor 
extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Transmiterea de cunoştinţe în vederea însuşirii de către studenţi a limbii franceze respectiv 

germane 

7.2 Obiectivele specifice 

 Dezvoltarea competenţelor şi cunoştinţelor de limba franceză sau germană în vederea 
comunicării eficiente şi eficace în contexte profesionale şi culturale 

 Dezvoltarea competenţei de înţelegere şi producere corectă a mesajelor conform sistemului 
lingvistic al limbilor respective 

 Conştientizarea relaţiilor existente între structura gramaticală, sens, întrebuinţare şi situaţie 
contextuală 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 

          

8.2 Seminar9 Număr de ore Metode de predare 
Programul Erasmus 
Mijloace de exprimare a scopului 
Redactarea unui CV  tabelar 

2 
Conversaţia, 
Explicaţia,  
Exemplul,  
Aanaliza comparativă,  
Problematizarea,  
Simularea,  
Brainstorming 

Tipuri de profesii 
Verbele modale 
Prezentarea orală a avantajelor şi dezavantajelor unor ocupaţii 

2 

În căutarea unui loc de muncă  2 

                                                           

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 

(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 
9 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

Utilizarea participiului 
Exprimarea mulţumirii, nemulţumirii, regretului 

   
   
   
   
   

Planificarea unei excursii 
Utilizarea infinitivului 
Exprimarea  intenţiei, dorinţei, bucuriei 
Redactarea unui plan de acţiune 

2 

Şomajul în rândul tinerilor 
Propoziţia condiţională; compunerea substantivelor Exprimarea 
îngrijorării, certitudinii 
Prezentarea orală a unei reprezentări statistice 

2 

Descrierea unui loc de muncă (locaţie, persoane, activităţi) 2 
Prezentarea unei capitale europene 
Utilizarea expresiilor idiomatice specifice temei 
Exprimarea argumentării: argumente pro şi contra 

2 

Unde mergem diseară?  
Exprimarea sugestiei şi a recomandării 
Redactarea unei propuneri de petrecere a timpului liber 

2 

Evenimente neplăcute. Exprimarea compasiunii, a părerii de rău, a 
regretului 
Redactarea unei scrisori de compasiune 

2 

Partidele politice 
Tehnici de culegere a informaţiilor (compararea, definirea, 
exemplificarea) 
Prezentarea orală a istoricului unui partid politic 

2 

Destine între două culturi 
Exprimarea unor sentimente (bucurie, tristeţe, dezamăgire, furie) 
Dezbaterea pe tema dată 

2 

Traficul în oraşele mari (semne de circulaţ ie)  
Exprimarea interdicţ iei ş i permisiunii 
Identificarea unor reguli de circulaţ ie pe baza unor imagini 

2 

Toleranţ ă vs. xenofobie 
Extragerea de informaţ ii pe parcursul audierii unui dialog urmată de 
prezentarea orală a informaţ iilor 

2 

În vizită la o firmă 
Exprimarea opiniei 
Descrierea unui obiect (dimensiuni, forme, caracteristici,  materiale) 

2 

Bibliografie10  
1. Helbig, B., Deutsche Übungsgrammatik, Langenscheidt: München, 2000. 
2. Engel, U., Deutsche Grammatik, Langenscheidt: München, 2004. 
3. Pop, M., Segers, M.-C, Pratique du français. Deuxième edition revisée, Timişoara, Orizonturi universitare, 2010. 
4. Pop, M., Segers, M.-C., Pratique du français. Cahier de séminair. Deuxième edition revisée, Timişoara, Orizonturi universitare, 2010. 

 

                                                           

10 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 



 

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

 Conţ inutul disciplinei încearcă să se adapteze cerinţ elor angajatorilor. Aceste cerinţ e sunt formulate la întâlnirile periodice cu 
reprezentanţ ii asociaţ iilor profesionale. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs            

10.5 Activităţ i aplicative  S:   Evaluare continuă 
Activităţ i pe parcurs  

  2 teste scrise 50% 
50% 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoş tinţ e minim necesar pentru promovarea disciplinei ş i modul în care se verifică 
stăpânirea lui) 

Utilizarea registrelor ş i variantelor lingvistice specifice limbii studiate (franceză, germană) în vederea comunicării eficiente într-un cadru 
larg de contexte profesionale ş i culturale 

 

 
Data completării Titular de curs 

(semnătura) 
Titular activităţi aplicative 

(semnătura) 

16.11.13 - 
Lect. dr. Claudia  ICOBESCU (G) 

Asist. drd. Mihaela VISKY (F)  

 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii11 Decan 
(semnătura) 

Lect. dr. Daniel DEJICA-CARŢIŞ 21.11.2013 Conf. dr. Mirela-Cristina POP 

 

 

                                                           

11 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 


