
Program de studii universitare de licenta: Traducere si interpretare
Departamentul de Limbi Straine si Comunicare

FIŞA DISCIPLINEI
(COD 5.OB.04.DF)

Denumirea
disciplinei

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
C I -LIMBA FRANCEZĂ

Codul
disciplinei 5.OB04.DF

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

E

Regimul disciplinei (OB – obligatorie, OP –
opţională, FC – facultativă) OB Număr de credite 3

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

DF

Titularul(a)
disciplinei* Lector francez Tessa Messabih-Poulet

Facultatea INGINERIE IN LIMBI STRAINE Numărul total de ore pe
saptamână din Planul

de învăţământ
Domeniul de

studii
LIMBI  MODERNE APLICATE

Ciclul de studii
(Licenţă,
Masterat,
Doctorat)

LICENȚĂ

Total C S L P

Programul de
studii

(Specializarea)

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE
2 2 - - -

Precondiţii de curriculum Nivel B1 CECRL

Competenţe
profesionale vizate de
disciplină

La sfârșitul cursului studenții vor putea:
● să recunoască elementele specifice culturii franceze

din punct de vedere istoric, sociologic, al mentalităților
și să le deosebească de cele ale culturii românești;



● să identifice materializarea lingvistică a
particularităților culturale și să producă astfel o
restituire cât mai bună a textului/discursului într-o
situație de traducere/interpretare

● să utilizeze cunoștințele culturale dobândite pentru
livrarea unui produs final de calitate (traducere sau
interpretare)

Conţinutul disciplinei

Curs

Metode de
predare (Clasice,

clasice
interactive, cu

suport digital ş.a.)

Nr. de
ore

alocate

I. Les accents régionaux
- différents exemples d’accents régionaux en France

Clasice
interactive

2

II. L’influence de la mythologie grecque dans la langue
française

Clasice
interactive

2

III. Introduction à l’écriture inclusive
Clasice

interactive
Cu suport digital

2

IV. Les pays francophones :
- spécificités linguistiques, accents, histoire,

relations diplomatiques, etc.

Clasice
interactive

Cu suport digital

8

V. La littérature francophone : reflet de la société Clasice
interactive

6

VI. Le cinéma d’animation francophone : un genre peu
abordé

Clasice
interactive

2

VII. Les grandes influences architecturales en France Clasice
interactive

Cu suport digital

4

VIII. Les mythes et légendes francophones Clasice
interactive

Cu suport digital

2

TOTAL ORE 28

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATA:

1. CARLO, C. et M. CAUSA (2005) : Civilisation progressive du Français, niveau
débutant, Paris, CLE International.
2.  MAUCHAMP,  N.  (2001) :  Les  Français,  mentalités  et comportements, Paris, CLE
International.

3. PITTE, J-R. (1997) : La France,  Géographie d’aujourd’hui, Paris, Éditions Nathan.

4. STEELE, R. (2004) : Civilisation progressive  du Français, niveau intermédiaire,
Paris, CLE International.

Bibliografie disponibilă  in  fondul de bibliotecă al Lectoratului francez al UTCB:
1. MAUCHAMP,  N. (2001) : La France  d`aujourd`hui,  Clé International.
2. MERMET, G. (2006) : Francoscopie 2007, Larousse.



3. SIRINELLI, J-F (sous la direction de) (2006) Dictionnaire de l’Histoire de France,
Larousse.
4. Le  point  du  FLE,  Civilisation  -  Parcours  interactifs:
http://www.lepointdufle.net/civilisation.htm;
5.    Le  point  du FLE, Interculturel: http://www.lepointdufle.net/interculturel.htm
6. Civilisation française: http://www.cortland.edu/flteach/civ/
7. La  France  à  travers  les  âges par  Michael  Lastinger:
www.as.wvu.edu/mlastinger/ages.htm
8. Histoire   de   France   de   la   préhistoire   à   nos   jours:
http://pagesperso-orange.fr/roger.castelain/

Evaluare Ponderea în procente
din nota finală

Răspunsurile la  examinarea finală 50%
Susţinerea lucrărilor practice de laborator
Susţinerea finală a proiectelor
Testarea periodică prin lucrări de control
Testarea continuă pe parcursul semestrului 30%
Referate elaborate în afara orelor de curs şi de lucrări practice
Participarea la orele de curs şi aplicaţii
Alte activităţi: prezentări orale pe o temă de cultură și civilizație
franceză 20%

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală: studenții trebuie să răspundă la întrebări
care testează însușirea cunoștințelor prezentate la curs, și să ofere soluții la situații
practice de comunicare care testează competențele culturale asimilate.

I. Examinare față în față
Studentul are dreptul de a se prezenta la examen dacă: a avut prezenţă 50%. Lucrarea
scrisă se notează în funcţie de măsura în care studentul a răspuns cerinţelor formulate în
subiect, punctajul acumulat pentru fiecare ítem.

II. Examinare online
Examenul se desfășoară pe platforma Microsoft Teams numai în cazul în care Senatul
universitar decide desfășurarea în regim online a activităților de evaluare. Studentul are
dreptul de a se prezenta la examen dacă: a avut prezenţă 50%. Lucrarea scrisă se notează
în funcţie de măsura în care studentul a răspuns cerinţelor formulate în subiect, punctajul
acumulat pentru fiecare ítem.

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

Studiul notiţelor de curs 3 Pregătirea pentru examinarea
finală 3

Studiul suporturilor de curs - manuale,
cărţi etc. 2 Participarea la consultaţii

Studiul bibliografiei minimale
recomandate Documentarea în teren

Activităţile specifice de pregătire
pentru seminar,  proiect, laborator etc.

Documentarea suplimentară în
bibliotecă

Elaborarea de teme, referate, eseuri
etc. 2 Documentarea prin reţeaua

internet 2

Pregătirea pentru lucrări de verificare Alte activităţi ………………….….
Pregătirea pentru prezentări orale 2 ……………………………...…….

TOTAL ore studiu individual pe semestru 14

http://www.lepointdufle.net/civilisation.htm%3B
http://www.lepointdufle.net/interculturel.htm
http://www.cortland.edu/flteach/civ/


Semnături:

Data completării:
Titularul de curs

(Titlul didactic, numele si
prenumele)

10.10.2022 Lector francez Tessa
Messabih-Poulet

Director de Departament
(Titlul didactic, numele si prenumele)

Conf. univ. dr. Raluca Mihaela Ghențulescu

Decan

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI

Free Hand


