
 

 
PROGRAMUL DE STUDII DE LICENȚĂ TRADUCERE ȘI INTERPRETARE 
DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRAINE ȘI COMUNICARE 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

Denumirea 
disciplinei 

LIMBA a III-a SPANIOLĂ 
Codul 

disciplinei 
2.OP03.DS 

Anul de 
studiu 

I Semestrul 2 
Tipul de evaluare finală 
(E, CO, V) 

C 

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 

DD– disciplină de domeniu, DS – disciplină de specialitate, DC 

– disciplină complementară 
DD 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Lector univ. dr. Cristina GHERMAN 

 

Facultatea 

FACULTATEA DE INGINERIE ȊN LIMBI 
STRĂINE – DEPARTAMENTUL DE LIMBI 
STRǍINE ŞI COMUNICARE 
 

 
Numărul total de ore 

pe săptămână din 
Planul de 

învăţământ 
Domeniul de studii LIMBI MODERNE APLICATE 

Ciclul de studii 
(Licență, Masterat, 

Doctorat) 

LICENȚĂ  
Total C S L 

Programul de 
studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ȘI INTERPRETARE  
2 - 2 - 

 

Precondiții  de curriculum 
Cunoştinţele dobândite în cadrul seminarului anterior, limba spaniolă 
nivel A1, conform CECRLS. 

Competențe  profesionale 
vizate de disciplină 
 

- capacitatea de a utiliza corespunzător elementele morfologice şi 

lexicale specifice limbii spaniole; 

- înţelegerea elementelor unui mesaj oral/scris pe teme familiare; 

- comunicarea într-o conversație simplă pe teme cotidiene. 



- relatarea unor evenimente din trecut, experienţe personale. 

-valorificarea creativă a potenţialului studenţilor în ce priveşte temele 
abordate. 

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) 

Activități aplicative 
 

Tipuri de 
lucrări 
(seminar, 
laborator, 
lucrări 
practice, 
proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de lucru cu 

studenții 

Seminar 

1. La ropa 
Teme şi vocabular 

- Ropa, colores, materiales, formas; comprar en una 
tienda de ropa; hablar de la imagen y de las normas 
sociales en el vestir; comparar y valorar. 

 
Gramatică în context 

- Quedar bien/ mal/ largo/ ancho… 
- Pronombres de complemento directo e indirecto 
- Los comparativos; uso del pronombre sujeto en los 

comparativos 

Clasice, interactive, 
audio, video. Seminar 

2. Comer bien 
Teme şi vocabular 

- Comida, bebida: ingredientes, nombres de platos 
- Bares y restaurantes; platos regionales 
- Desenvolverse en un restaurante; describir la forma de 

cocinarse un plato. 
 
Gramatică în context 

- Exponentes para desenvolverse en un restaurante. 
- Se + tercera persona del presente de indicativo. 
- Mal / Normal / Salado… 

Seminar 

3. Viajes 
       Teme şi vocabular 
- Alojamientos; medios de transporte; tipos de viajes 
- Lugares para visitar y actividades típicas cuando se   

viaja por España 
- Expresar acciones pasadas en un tiempo no terminado 

 
Gramatică în context 

- Morfología del pretérito perfecto y participios 
irregulares. 



- Marcadores temporales: hoy, esta semana, hace unos 
minutos...; marcadores de secuencia, orden o sucesión: 
primero, luego, después. 

Seminar 

4. Biografias e historias 
Teme şi vocabular 

- Léxico relacionado con biografías y acontecimientos 
históricos 

- Expresar acciones pasadas en un tiempo terminado 
- Fechar acontecimientos históricos 
- Contar datos biográficos 

 
Gramatică în context 

- Morfología del pretérito indefinido y algunos 
irregulares. 
Marcadores temporales: ayer, el mes pasado, hace… 

Seminar 

5. Acontecimientos sociales 
Teme şi vocabular 

- Léxico relacionado con biografías, viajes y 
acontecimientos sociales 

- Expresar acciones terminadas en un tiempo 
terminado; contar viajes 
-Biografías, viajes y acontecimientos sociales e 
históricos 

- - Contraste pretérito perfecto/pretérito indefinido 
 

Gramatică în context 
- ¿Te acuerdas…?;Me acuerdo bien, muy bien. 
- Sí me acuerdo; No me acuerdo bien, muy bien. 
- Pretérito indefinido (repaso). 
- Verbos irregulares en pretérito indefinido. 

Seminar 

6. Habitos y costumbres 
Teme şi vocabular 

- Describir el pasado 
- Hablar de hábitos y costumbres en el pasado. 

 
Gramatică în context 

- Morfología del pretérito imperfecto. 
- Marcadores temporales del pretérito imperfecto: antes, 

cuando era pequeño, en los años ‘80 
- Soler + infinitivo. 

Seminar 

7. La salud 
Teme şi vocabular 

- Partes del cuerpo; léxico relacionado con la salud: 
enfermedades, síntomas, problemas y remedios. 

- Describir épocas del pasado; narrar momentos 
importantes en la vida de una persona; preguntar por el 
estado físico; expresar sensaciones físicas, 



enfermedades, síntomas, problemas; dar consejos y 
soluciones. 
 
Gramatică în context 

- Contraste pretérito imperfecto/pretérito indefinido. 
- Exponentes para preguntar por el estado físico. 
- Morfología del verbo doler; morfología del imperativo 

positivo. 
Seminar Repaso de contenidos.  
   

TOTAL ORE   28       
Bibliografie recomandată: 
1. Anabel de Dios Martín y Sonia Eusebio Hermira, Etapas plus, A1. Cosas, Curso de español por 

módulos, Edinumen, Madrid, 2010. 

2. VVAA: ELE ACTUAL. Nivel A1 y A2. Editorial SM, Madrid, Madrid, 2012. 
3. VVAA: Gramática de español: Nivel Inicial. Editorial Edelsa, Madrid, 2006. 
4. Gonzálea Hermoso, A., J. R. Cuenot, M. Sánchez Alfaro: Curso Práctico. Gramática de español, 
lengua extranjera, Editorial Edelsa, Madrid. 
5. Mª. Ángeles Álvarez Martínez (dirección), Nuevo Sueña 1, A1-A2, Grupo Anaya S.A., 4ª edición, 
2015. 
 
Bibliografie on line: 

https://aprenderespanol.org/ 

http://www.ver-taal.com/ 

https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/ 

 

 

 
  

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 40% 

Referate elaborate în afara orelor de curs și de lucrări practice  

Participarea la orele de curs și aplicații  

Alte activităţi (de precizat care)…………………………….….  

https://aprenderespanol.org/
http://www.ver-taal.com/
https://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/


Descrieți modalitatea practică de evaluare finală: 
La colocviu se vor evalua cunoştinţele lingvistice dobândite pe parcursul semestrului; 

acestea vizează competenţe din cadrul CECRLS: 

-un exerciţiu de înţelegere scrisă, cu variante de răspuns 

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

-un exerciţiu de descriere a unei întâmplări, unui eveniment din trecut. 

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. 
  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei  minimale 

recomandate 
2  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire 

pentru seminar,  proiect, laborator etc. 
2  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 

etc. 
4  

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: 

10/10/2022 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Titularul de seminar / laborator / 
lucrări practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 
prenumele) 

 

-  

Lector univ.dr. Cristina GHERMAN 

                      

 

 

 
 
 

 



 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. univ. dr. Raluca GHENȚULESCU 

 

                 Dire 

 
 

 

 

Decan   

Șef lucr. 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. 


