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FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

Denumirea 

disciplinei 
CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE 

C I (GERMANĂ) 
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 
Prof. dr. Sorin GĂDEANU 
 

 

Facultatea 
FACULTATEA DE INGINERIE ÎN 

LIMBI STRĂINE 

 Numărul total de ore 

pe saptamână din 

Planul de învăţământ Domeniul de studii  LIMBI MODERNE APLICATE 

Ciclul de studii 

(Licență, Masterat, 

Doctorat) 
LICENȚĂ 

 
Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 
TRADUCERE ŞI INTERPRETARE 

 
2 2 - - - 

 

Precondiții de curriculum 
Cunoștințe și competențe de limbă germană nivel B1. 

 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  

 

Cunosc spaţiul geografic, socio-cultural şi lingvistic german. 

Înţeleg orizontul şi extensia culturii germane.  

Identifică, disting şi folosesc elemente de cultură germană în 

traduceri din limba germană în limba română. 

Conținutul disciplinei (se vor detalia: conținutul cursului,  numărul de ore de predare pentru fiecare 

capitol al acestuia, lucrări de laborator, lucrări practice, proiect şi altele), numărul total de ore, 

bibliografia) 

Curs 

Metode de predare 

(Clasice, clasice 

interactive, cu suport 

digital ș.a.)  

Nr. de 

ore 

alocate 

Introducere în domeniul „Cultură şi Civilizaţie”    
Metode activ-participative 

(expozitive) 
2  

Geografie şi împărţire administrativă (Germania, Austria, 

Elveţia) 
Metode activ-participative 

(expozitive, interogative) 
2  



cu suport video 

Sistemul politic (Germania & Austria) 

Metode activ-participative 

(expozitive, interogative) 

cu suport video şi audio 

2  

Sistemul politic şi democraţia directă (Elveţia) 

Metode activ-participative 

(expozitive, interogative) 

cu suport video şi audio 

2  

Sistemul de învăţământ în Germania 

Metode activ-participative 

(expozitive, interogative) 

cu suport video 

2  

Mass media în Germania: presa scrisă 

Metode activ-participative 

(expozitive, interogative) 

cu suport video şi audio 

2  

Mass media în Germania: radioul şi televiziunea 

Metode activ-participative 

(expozitive, interogative) 

cu suport video şi audio 

2  

Formarea şi particularităţile limbii germane 
Metode activ-participative 

(expozitive) 
2  

Istoria Germaniei: Formarea poporului german, zeii şi eroii 

germanic 

Metode activ-participative 

(expozitive) 
2  

Istoria Germaniei: Martin Luther şi traducerea Bibliei 
Metode activ-participative 

(expozitive) 
2  

Istoria Austriei: Ringstraße-visul împlinit al monarhiei 

dunărene 

Metode activ-participative 

(expozitive, interogative) 

cu suport video şi audio 
2  

Minoritatea germană din România: scurtă istorie 
Metode activ-participative 

(expozitive) 
2  

Personalităţi ale minorităţii germane din România 
Metode activ-participative 

(expozitive) 
2  

Tipic German 

Metode activ-participative 

(expozitive, interogative) 

cu suport video şi audio 
2  

TOTAL ORE 28 

Bibliografie recomandată  (Cel putin un titlu bibliografic sa fie al titularului de disciplina): 

Culegere de texte pentru disciplina Cultura şi Civilizaţie Germană. – Culegere întocmită de lect. 

univ. dr. Oana Florina Avornicesei 
GUŢU, GEORGE / DRAGANOVICI, MIHAI (2009) – Geschichte der deutschen Literatur. Bd 2: 

Humanismus, Reformation, Barock (1400 -1700), Ed. Fundatiei Romania de Mâine, Bucuresti  
GUŢU, GEORGE / DRAGANOVICI, MIHAI et al. (2002) – Geschichte der deutschen Literatur. 

Bd.1: Ältere deutsche Literatur (750-1500), Ed. Fundatiei Romania de Mâine, Bucuresti  
SCHILDT, JOACHIM (1991) – Kurze Geschichte der deutschen Sprache, Volk und Wissen Vlg., 

Berlin  
Webliografie:  
AUSWÄRTIGES AMT – Tatsachen über Deutschland, URL: http://www.tatsachen-ueber-

deutschland.de  
DAS AUSSENMINISTERIUM – Österreich,  
URL: http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich.html  

http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich.html


EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN – 

Informationen zur Schweiz, URL: http://www.swissworld.org/de/ 
  

Evaluare 
Ponderea în procente din 

nota finală  

Răspunsurile la  examinarea finală 60% 

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 și de lucrări practice  10% 

Participarea la orele de curs și aplicații  

Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală 
Studenţii rezolvă subiecte redactate sub formă întrebări punctuale de tip sinteză şi grilă pe teme din 

materia parcursă în cadrul cursului. 
 

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

Studiul notiţelor de curs 3  Pregătirea pentru examinarea finală 2 
Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
2  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
3  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 
4  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

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

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

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 

 

Semnături: 

Data completării: 
Titularul de curs 

 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

 

10. 10. 2022 

 

      Prof. dr. Sorin Gadeanu 

 

 

 

Director de Departament 

Conf dr. Raluca Ghentulescu 

 



Decan FILS, 
   

 
 

S.l. dr. Ing. Daniela ȚĂPUȘI 
 

 

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

colocviu; V – verificare 


