
 

 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

Denumirea 

disciplinei 

LIMBA a III-a 

(SPANIOLĂ) 

Codul 

disciplinei 
5.OB10.DD 

Anul de studiu III Semestrul 5 
Tipul de evaluare finală (E, CO, 

V)  

CO 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 

OP – opţională, FC – facultativă)        
OB Număr de credite 

2 

Total ore 

din Planul 

de 

învăţământ 

28 

Total ore studiu individual 

14 

Total ore pe 

semestru 

42 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DF – disciplină fundamentală, DS – disciplină de specialitate, DD 

- disciplină în domeniu; DC – de aplicație (complementară), PR – 

stagiu de pregătire practică, DP – disciplină pentru pregătire 

psihopedagogică 

DD 

Titularul(a) 

disciplinei* 
 Lect.univ. dr. Óscar Alfredo RUIZ FERNÁNDEZ. 

 

Facultatea 

FACULTATE DE INGINERIE IN 

LIMBI STRAINE - 

DEPARTAMENTUL DE LIMBI 

STRĂINE ŞI COMUNICARE 

 

Numărul total de ore pe 

saptamână din Planul de 

învăţământ 
Domeniul de 

studii 

LIMBI MODERNE APLICATE 

Ciclul de studii LICENŢĂ  Total C S L P 

Programul de 

studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE  

2 - 2 - - 

Precondiţii de 

curriculum 

Cunoaşterea limbii spaniole la nivelul B2, conform Cadrului 

Comun de Referinţă Europeană. 

 

 

Competenţe profesionale 

vizate de disciplină 

 

La sfârşitul semestrului 5 studenţii sunt capabili: 

 

- să se exprime cu claritate şi fluenţă demonstrând că deţin 

suficiente resurse lingvistice pentru a realiza descrieri, 

pentru a exprima sentimente, ipoteze, puncte de vedere şi 

 



pentru a oferi argumente în propoziţii şi fraze complexe; 

 

- să folosească un vocabular amplu în texele scrise sau în 

comunicarea orală despre teme şi dezbateri de caracter 

general;  

 

- să demonstreze un grad relativ înalt de corectitudine 

gramaticală, fără greşeli care induc neînţelegerile sau 

confuziile în timpul comunicării scrise sau orale. 

 

- să scrie texte conform rigorilor de organizare şi de 

distribuţie în paragrafe şi conform normelor de ortografie şi 

punctuaţie. 

 

- să înţeleagă detaliile dintr-o relatare pe o temă de interes 

general, informaţiile tehnice despre produse sau servicii şi 

argumentele avansate de diferiţi protagonişti într-o discuţie, 

atunci cînd acestea sunt formulate clar. 

 

- să facă faţă la majoritatea situaţiilor ce apar în decursul unui 

voiaj într-o ţară în care se vorbeşte limba spaniolă. Poate 

participa fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe teme 

familiare sau de interes personal, referitoare la viaţa de zi cu 

zi 

 

- să redacteze cu uşurinţă o scrisoare personală sau un text 

simplu şi coerent. 

  

- să urmărească o intervenţie de o anumită durată despre un 

subiect cotidian. Este capabil să înţeleagă majoritatea 

informaţiilor din articole de ziar, programe de televiziune şi 

filme cu condiţia ca în acestea să se vorbească un limbaj 

standard. 

 

Competente transversale 

-Știu cum să lucreze individual, aplicând disciplina sarcinilor 

lor universitare și guvernându-le viața în conformitate cu 

provocările pe care Universitatea le pune. 

 

-Încurajați munca în echipă și transformați o clasă de studenți 

de origini diverse într-un grup de colegi motivați să învețe 

spaniola. 

 

-Acceptați, respectați și participați la forumul oamenilor, 

contextelor, sentimentelor și ideilor pe care Universitatea le 

oferă în timpul anilor de studiu; Acest lucru va avea ca 

 



rezultat formarea lor ca cetățeni liberi, toleranți și critici, 

precum și în viitorii profesioniști mai buni. 

 

-Înțelegeți rolul traducătorilor și interpretilor ca mediatori 

între mai multe limbi și culturi diferite. 

 

-Știți cum să folosiți diferitele materiale puse la dispoziția lor 

pentru învățarea limbii și a viitoarei lor cariere profesionale 

(de la bibliografie la noile tehnologii ale informației și 

comunicării). 

 

Conţinutul disciplinei :  

 

Seminar Metode de predare 

(clasice, clasice 

interactive, cu suport 

digital ş.a.)  

Nr. de 

ore 

alocate 

1. Y tú, ¿cómo aprendes? – despre gusturi, dorinţe şi 

sentimente; conjunctivul prezent: formă, uz şi 

contexte (recapitulare) 

clasice interactive; teme 

de lucru pentru studenţi: 

cum ne prezentăm şi cum 

determinăm 

caracteristicile generale 

ale unui grup 

2 ore 

2. Y tú, ¿cómo aprendes? – despre experienţe 

lingvistice şi diferenţe socioculturale; conjunctivul 

imperfect: formă, uz şi contexte; ojalá... 

 

clasice interactive 

teme de lucru pentru 

studenţi: cum scriem o 

biografie lingvistică, cum 

redactăm unui referat 

despre aspecte 

socioculturale 

2 ore 

3. Y tú, ¿cómo duermes? – despre somn şi vise: 

posturi ale corpului în timp ce dormim, expresii 

colocviale despre somn şi vis din Spania şi 

Iberoamerica. 

clasice interactive 

teme de lucru pentru 

studenţi: cum povestim şi 

interpretăm visele 

 

2 ore 

4. Y tú, ¿cómo duermes? – despre personalitate: între 

scepticism şi încredere; particularităţi lingvistice: el 

voseo.  

clasice interactive 

teme de lucru pentru 

studenţi: descrierea unei 

personalitati pe care o 

admiră 

2 ore 

 

5. Y tú, ¿cómo te diviertes? – despre timpul liber şi 

distracţie: propuneri şi sugestii; planuri şi intenţii: 

cum le acceptăm sau cum le respingem; expresii; 

conceptul de timp liber/distracţie în societatea de azi 

clasice interactive; teme 

de lucru pentru studenţi: 

cum schimbăm păreri şi 

idei despre timpul liber şi 

2 ore 



 despre activităţile 

preferate ale colegilor de 

clasă, cum ne exprimăm 

opiniile în legătură cu 

propunerile şi sugestiile 

dintr-o revistă 

6. Y tú, ¿cómo te diviertes? – despre persoane, locuri, 

obiecte; cum identificăm persoane şi locuri; cum 

cerem confirmarea unei informaţii. 

clasice interactive: teme 

de lucru: cum elaborăm 

un joc de masă cu 

întrebări şi răspunsuri 

despre persoane, locuri, 

obiecte 

2 ore 

7. Y tú, ¿cómo vives? – despre senzaţii fizice şi stări 

sufleteşti; verbe pentru a exprima senzaţii fizice şi 

stări sufleteşti; como si + imperfecto de subjuntivo; 

părţile corpului şi expresii cu părţi ale corpului; boli 

frecvente în Spania şi Mexic 

clasice interactive; teme 

de lucru pentru studenţi: 

cum elaborăm un 

poster/afiş cu informaţii 

despre bolile cele mai 

comune din România 

2 ore 

8. Y tú, ¿cómo vives? – despre sfaturi şi avertismente: 

te advierto/recuerdo/aviso...; lo mejor sería que + 

imperfecto de subjuntivo. 

clasice interactive 

(simulari de dialoguri) 

2 ore 

9. Efemérides mundiales – despre cum ne 

manifestăm empatia, afecţiunea, nemulţumirea; 

expresii de nemulţumire din lumea hispanică (estar 

chato,a – Chile/estar hasta la madre – Mexic)  

clasice interactive; teme 

de lucru pentru studenţi: 

cum concepem/scriem o 

plîngere, organizarea 

unui recital de poezie 

română şi spaniolă de 

caracter social 

2 ore 

10. Efemérides mundiales – probabilitatea în trecut – 

era probable que, podría ser que, lo más seguro es 

que; cum ne exprimăm acordul/dezacordul categoric 

(desde luego que si/no, en absoluto).  

clasice interactive; teme 

de lucru pentru studenţi: 

cum redactăm un 

manifest în favoarea 

drepturilor umane 

(sociale, culturale, 

ambientale) 

2 ore 

11. Espacio – despre spaţiu şi arhitectură; lexic 

relaţionat cu spaţiul şi arhitectura (forme şi stiluri); 

corupţia urbanistică (operaţiunea Malaya – cazul 

Marbella) 

clasice interactive; teme 

de lucru pentru studenţi: 

cum comentăm ştiri 

polemice, cum dezbatem  

şi confruntăm opinii 

despre construcţia unui 

complex turistic 

2 ore 

12. Espacio – despre mediul înconjurător şi natură; 

cum exprimăm condiţia puţin probabil sau imposibilă 

în prezent şi viitor (fraza condiţională prezentă ireală: 

si conserváramos nuestros espacios naturales, 

clasice interactive; teme 

de lucru pentru studenţi: 

redactarea unui decalog 

pentru o dezvoltare 

2 ore 



evitaríamos la contaminación) durabilă în timp şi spaţiu 

a oraşelor 

13. Recapitulare: conţinuturi funcţionale (decrierea 

unui loc, exprimarea unui punct de vedere, 

exprimarea unui sentiment, etc.); conţinuturi 

lingvistice (conjunctivul prezent şi imperfect, 

condiţionalul, marcadori discursivi, etc.); vocabular 

(uz, formă, contexte, asocieri, expresii, valori, 

particularităţi); conţinuturi culturale (oraşe, artă, 

literatură, muzică, obiceiuri, etc.) 

clasice interactive 2 ore 

14. Colocviu  2 ore 

TOTAL ORE 28 

 

 

Bibliografie recomandată: 

 

1. Aragonés, Luis, Palencia, Ramón, (2007), Gramática de uso del español A1-B2, Madrid, 

Ediciones SM. 

 

2. Conejo, Emilia, Seijas Pilar, Tonnelier Bibiana, Troitiño Sergio, (2012), Cuadernos de 

gramática española A1-B1, Barcelona, Difusión. 

 

3. Castro Viúdez, Francisca, Díaz Ballesteros, Pilar, (2014), Aprende Gramática y 

Vocabulario B1, SGEL, Madrid.  

 

4. Castro Viúdez, Francisca, (2005), Aprende Gramática y Vocabulario B2, SGEL, Madrid. 

 

5. Gómez Torrego, Leonardo, (1998), Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones 

SM.    

 

6. Moreno García, Concha, Hernández Carmen, Miki Kondo, Clara, (2007), En Gramática 

B1, Madrid, Anaya. 

 

7. Palomino, María Ángeles, Vocabulario en diálogo A1-A2, En Clave ELE, Madrid, 2010. 

 

8. Palomino, María Ángeles, Gramática en diálogo A1-A2, En Clave ELE, Madrid, 2006. 

 

9.Sánchez Lobato Jesús, Acquaroni Rosana, Vocabulario ELE B2, editura SGEL, Madrid, 

2013  

 

10. Seco, Manuel, (1991), Gramática esencial del español. Introducción al estudio de la 

lengua, Madrid, Espasa Calpe. 

 

11. VV.AA., (2009), Prisma Progresa B2. Edinumen, Madrid. 

 

Webs : 



 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHmRvsK0yq1NomYbi9msGhKpj65Ix27C 

 

https://www.fundeu.es/ 

 

https://www.rae.es/ 

 

 
  

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală 

Răspunsurile la  examinarea finală 25% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator - 

Susţinerea finală a proiectelor - 

Testarea periodică prin lucrări de control - 

Testarea continuă pe parcursul semestrului 25% 

Referate elaborate în afara orelor de curs şi de lucrări practice   

Participarea la orele de curs şi aplicații 50% 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală                                      Colocviu  

La colocviu se vor evalua competenţele lingvistice dobândite pe parcursul semestrului; 

acesta va cuprinde : 

- un exerciţiu de înţelegere scrisă, cu variante de răspuns 

- un exercitiu de înţelegere orală (audio) cu variante de răspuns  

- un exerciţiu de gramatică şi lexic, cu variante de răspuns 

- un exerciţiu de redactare (să comenteze o ştire de actualitate) 

 

 

Numărul total de ore de studiu individual (fiecare rând se completează după caz) 

Studiul notiţelor de curs 2  Pregătirea pentru examinarea finală 4 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
2  Participarea la consultaţii 0 

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
0  Documentarea în teren 0 

Activităţile specifice de pregătire 

pentru seminar,  proiect, laborator etc. 
0  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
0 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 

etc. 
3  Documentarea prin reţeaua internet 1 

Pregătirea pentru lucrări de verificare 1  Alte activităţi ………………….….  

Pregătirea pentru prezentări orale 1  ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru 14 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHmRvsK0yq1NomYbi9msGhKpj65Ix27C
https://www.fundeu.es/
https://www.rae.es/


 

 

 

Data 

completării: 

              Titularul de curs 

 

Titularul de seminar / 

laborator / lucrări 

practice / proiect 

 

26.09.2022. 

 

 

 

 

Director de Departament 
 

Conf. dr. Raluca Ghentulescu. 

 

 

 

Decan, 

 

 
S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lector Universitar 

dr. Óscar Alfredo 

Ruiz Fernández. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrări; P - ore de practică; E - examen; 

CO - colocviu; V – verificare 


