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FIŞA DISCIPLINEI  
 

(COD PO-09_F-01) 

Denumirea 

disciplinei 
LIMBA a III-a - 

GERMANĂ 

Codul 

disciplinei 

3.OP05.DS 

 

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

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 

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

3 

Total ore din 

Planul de 

învăţământ 

56 
Total ore studiu individual 

28 
Total ore pe 

semestru 

84 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DPF– fundamentală, PTG – tehnică generală, PIG – inginerească 

generală, PET – economică şi tehnologică generală, DPS – de 

specialitate, ELS – educaţie și pentru promovarea valorilor democraţiei, 

tehnicii de comunicare şi limbilor străine, DPD – proiect de diplomă, 

DPP – pregătire psihopedagogică. 

ELS 

Titularul(a) 

disciplinei* 
Lect. Dr. Maria Cătălina RADU 

 

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 ȘI INTERPRETARE  

4  4   

 

Precondiții de curriculum 
Cunoașterea limbii germane la nivel B.1 conform Cadrului 

European Comun de Referință pentru Limbi Străine. 

 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  
 

La finalul semestrului studenții sunt capabili: 
- să înțeleagă o mare gamă de texte lungi și cu un grad ridicat 

de dificultate, precum și să sesizeze  semnificații implicite.  
- să converseze cu un grad ridicat de spontaneitate și cu 

ușurință, de exemplu în cazul unei conversații cu un locutor 

nativ. 
- să utilizeze limba într-un mod eficient în viața socială, 

profesională sau academică. 
- să se exprime asupra unor subiecte complexe, într-un mod 

clar și bine structurat. 



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 

   

           

   

   

   

TOTAL ORE  

 

Activități aplicative 

Tipuri de lucrări 

(seminar, 

laborator, lucrari 

practice, proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de lucru cu 

studenții 
Nr. de ore 

alocate 

Seminar 

I: Lecția 1: Cumpărături 
Înţelegere orală:  

Înţelegerea expresiilor destinate 

argumentării în cadrul unei 

discuţii. 
Înţelegerea unor reclame. 

Înţelegere scrisă: 
Înţelegerea unui text de specialitate 

despre publicitate 
Interacţiune:  

Lansarea unei campanii de 

promovare pentru un produs. 
Exprimare scrisă:  

Descrierea unui produs 
Redactarea unei scrisori de 

reclamaţie 
Gramatică:  

Prepoziţiile locale. Conjunctiv II 

Interactive, audio, 

video. 

14 

Seminar 

II.Lecția 2: Vacanţe şi concedii 
Înţelegere orală:  

Înţelegerea construcţiilor utilizate 

pentru exprimarea îndoielii, 

incapacităţii, imposibilităţii. 
Înţelegere scrisă: 

Înţelegerea unui text despre 

Thomas Cook. 
Înţelegerea corectă a informaţiilor 

într-un ghid de călătorie. 
Interacţiune: 

Solicitarea şi oferirea de informaţii 

14 



despre călătorii, vacanţe, oferte 

turistice. 
Exprimare scrisă: 

Redactarea unui scurt text despre 

un oraş. 

Gramatică: Propoziţia temporale. 

Seminar 

III.Lecția 3: Mediul înconjurător 
Înţelegere orală:  

Înţelegerea unei emisiuni radio 

legate de problemele mediului 

înconjurător. 
Înţelegere scrisă: 

Înţelegerea unor rapoarte legate de 

proiectele în curs pentru protejarea 

mediului înconjurător. 
Înţelegerea de informaţii detaliate 

dintr-o prelegere cu tema Apa. 
Interacţiune: 

Realizarea unui talk-show cu tema 

„Animalele şi oraşul”. 
Exprimare scrisă: 

Redactarea unui scurt discurs pe o 

temă legată de mediul înconjurător. 

Gramatică: Pasiv 

14 

Seminar 

IV. Lecția 4: Patria este acolo 

unde... 
Înţelegere orală:  

Înţelegerea unei emisiuni radio 

despre diferenţele şi 

„neînţelegerile” interculturale 
Înţelegerea unei emisiuni radio 

despre emigrare şi integrare 
Înţelegere scrisă: 

Înţelegerea aspectelor pozitive şi 

negative dintr-un text despre 

şederea în străinătate. 
Înţelegerea unui text despre 

„cuvintele migratoare” şi 

influenţele lingvistice. 
Interacţiune: 

Discuţii libere pe tema emigrării în 

străinătate: şansă sau lipsă de 

alternative? 
Exprimare scrisă: 

Redactarea unei contribuţii la un 

forum cu tema „Integrare” 
Gramatică: 

Ordinea cuvintelor în propoziţie 
Negaţia 

 14 

TOTAL ORE 56 

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

 



Koithan, Ute, Helen Schmitz, Tania Sieber, Ralf Sonntag: Aspekte Mittelstufe Deutsch B1+. 

Lehr- und Arbeitsbuch, Teil 1 und Teil 2. Berlin: Langenscheidt, 2010. 
Koithan, Ute, Helen Schmitz, Tania Sieber, Ralf Sonntag: Aspekte Mittelstufe Deutsch B2. Lehr- 

und Arbeitsbuch, Teil 1 und Teil 2. Berlin: Langenscheidt, 2010. 
Balcik, Ines, Klaus Röhe, Verena Wrobel. Die Große Grammatik Deutsch. Stuttgart: PONS 

GmbH, 2009. 
Hall, Karin, Barbare Scheiner. Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Deutsch als 

Fremdsprache. Ismaning: Max Hueber Verlag, 2001. 
DUDEN. Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag, 2003. 

Klaster-Ungureanu, G.Lăzărescu, I.Moise, I. (coord.) (2007): Dicționargerman – român. 

București: Editura Univers Enciclopedic. 

Radu, Maria Cătălina : Deutsch alsFremdsprache, B1-B2, Reader (CD)  

 
Webliografie: 

 
http://www.klett-

langenscheidt.de/Deutsch_als_Fremdsprache/Fuer_Erwachsene/Aspekte/Lernen/Lernmaterialien/106

81 

http://www.klett-

langenscheidt.de/Deutsch_als_Fremdsprache/Fuer_Erwachsene/Aspekte/Lernen/Digitales_Lernen/10

715 

  

 

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)…………………………….….  
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală  

 

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

Studiul notiţelor de curs   Pregătirea pentru examinarea finală 4 
Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
8  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
4  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 
4  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 8  Documentarea prin reţeaua internet  

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

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

TOTAL ore studiu individual pe semestru  28 

 

Semnături: 

http://www.klett-langenscheidt.de/Deutsch_als_Fremdsprache/Fuer_Erwachsene/Aspekte/Lernen/Lernmaterialien/10681
http://www.klett-langenscheidt.de/Deutsch_als_Fremdsprache/Fuer_Erwachsene/Aspekte/Lernen/Lernmaterialien/10681
http://www.klett-langenscheidt.de/Deutsch_als_Fremdsprache/Fuer_Erwachsene/Aspekte/Lernen/Lernmaterialien/10681
http://www.klett-langenscheidt.de/Deutsch_als_Fremdsprache/Fuer_Erwachsene/Aspekte/Lernen/Digitales_Lernen/10715
http://www.klett-langenscheidt.de/Deutsch_als_Fremdsprache/Fuer_Erwachsene/Aspekte/Lernen/Digitales_Lernen/10715
http://www.klett-langenscheidt.de/Deutsch_als_Fremdsprache/Fuer_Erwachsene/Aspekte/Lernen/Digitales_Lernen/10715


Data 

completării: 

Titularul de curs 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Titularul de seminar / 

laborator / lucrări 

practice / proiect 

(Titlul didactic, numele si 

prenumele) 

20.10.2022          
Lect. Dr. Maria 

Cătălina RADU 

                                                                                                                                          

 

                       

 

 

 

 

 

Director de Departament 

(Titlul didactic, numele si prenumele) 

Conf. Univ. Dr. Raluca GHENȚULESCU 

 

 

 

 

Decan, 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI 

 

 

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

colocviu; V – verificare. 


