
 
 

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

 

 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

Denumirea 
disciplinei 

Limba a 3-a franceza 
Codul 
disciplinei 

6.OB09.DD 

Anul de studiu III Semestrul 6 
Tipul de evaluare finală (E, C, P, E/P, 
A/R) 

C 

Regimul disciplinei(OB – obligatorie, OP – 
opțională, FC – facultativă) 

OB Număr de credite 2 

Total ore 
din Planul 
de 
învățământ 

14 Total ore studiu individual 14 
Total ore pe 
semestru 

28 

Categoria 
formativă a 
disciplinei 

DS – discipline de specialitate;  DS 

Titularul(a) 
disciplinei* 

Lector dr. Bianca Geman 

 

Facultatea Facultatea de Inginerie in Limbi Straine  Numărul total de ore pe 
săptămână din Planul 

de învățământ Domeniul de studii Limbi Moderne Aplicate 

Ciclul de studii Licenta  Total C S L P 
Programul de studii  Traducere si Interpretare  1 - 1 - - 

 
Precondiții de curriculum Nu este cazul. 

Competențe profesionale 
vizate de disciplină 

Disciplina "Limba a 3- a franceza" își propune formarea 
capacității  studenților de a comunica în diferite contexte și 
medii culturale. Studenții sunt instruiți în vederea îmbunătățirii 
celor patru competențe lingvistice: înțelegere orală, înțelegere 
scrisă, exprimare orală și exprimare scrisă. 
Competențe principale transmise de disciplină: 
a) să se exprime inteligibil, folosind un vocabular adecvat 
situației de comunicare; 
b) să deprindă abilități de comunicare pe subiecte de interes. 
 

Conținutuldisciplinei(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, lucrari 
practice, proiect) 

Denumirea lucrărilor 
Metode de 

lucru cu 
studenții 

Nr. de 
ore 

alocate 

Seminar 

Se présenter, présenter sa famille/ses amis, décrire son 
environnement proche – le champ lexical de la 
présentation et des objets du quotidien, le adjectifs 
possessifs 

Interactive 4 

Seminar 
Parler de sa ville/ localiser – les articles définis et 
indéfinis – le lexique des lieux de la ville 

Interactive 3 

Seminar Indiquer un itinéraire – le lexique de l’indication Interactive 3 

Seminar 
Parler de ses goûts, de ses activités – faire et aller + 
articles 

Interactive 2 

Seminar 
Parler de soi – le masculin et le féminin des adjectifs, les 
pronoms toniques 

Interactive 2 

Total ore: 14 ore 

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

-Gillet, Nathalie, Tauzin, Beatrice (2009). Objectif Express. Le monde professionel en francais. Paris: 
Hachette 

-Hugot, Catherine, Kizirian, Veronique M., Waendendries. Alter ego+ A1. Methode de francais. Paris: 
Hachette 

 

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală  
Răspunsurile la  examinarea finală 60% 
Susținerea lucrărilor practice de laborator  
Susținerea 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 activități (de precizatcare)…………………………….….  
Descrieți modalitatea practică de evaluare finală  

I. Examinare față în față 
Studentul are dreptul de a se prezenta la colocviu dacă: a avut prezenţă 50%;  a prezentat la 
sfârşitul semestrului dosarul cu notiţele personale de la seminar. 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 
Colocviul 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 colocviu 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 notițelor de curs   
Pregătirea pentru examinarea 
finală 

4 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 
cărți etc. 

2  Participarea la consultații  

Studiul bibliografiei minimale 
recomandate 

  Documentarea în teren  

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

2  
Documentarea suplimentară în 
bibliotecă 

 

Elaborarea de teme, referate, eseuri etc. 4  
Documentarea prin rețeaua 
internet 

2 

Pregătirea pentru lucrări de verificare   Alte activități ………………….….  
Pregătirea pentru prezentări orale   ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru  14 
 

 

 

Data completării:   
Titularul de seminar  
(Titlul didactic, numele si prenumele) 
 

10.10.2022  Lector dr. Bianca Geman 
  

 
 
 
 
 
 

Director de Departament 
 

Conf. univ. dr. Raluca Mihaela Ghențulescu 

 
Decan 

S.l. dr. ing. Daniela TAPUSI  

 


