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FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

Denumirea 

disciplinei 
LIMBA a III-a GERMANĂ 

Codul 

disciplinei 

 

6.OB09.DD 

 

Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare finală (E, CO, V)  CO 

Regimul disciplinei (OB – obligatorie,                                 

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

1 

Total ore din 

Planul de 

învăţământ 

  10 

Total ore studiu individual 

10 
Total ore pe 

semestru 

  2- 

Categoria 

formativă a 

disciplinei 

DF– disciplină fundamentală, DS – disciplină de specialitate, DD – 

disciplină în domeniu; DC – de aplicaţie (complementară), PR – stagiu 

de pregătire practică, DP – disciplină pentru pregătire psihopedagogică 

DS 

Titularul(a) 

disciplinei 

Lect. univ. dr. 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) 

LICENŢĂ  

Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE  
1 - 1 - - 

 

Precondiții de curriculum 

Cunoştinţe de morfologie, sintaxă şi lexic dobândite în anii I, II şi în 

anul III, semestrul 1 

 

Competențe profesionale 

vizate de disciplină  

 

- Înţelegerea corectă a elementelor unui mesaj amplu oral/scris,   

precum şi a acestuia ca întreg ;  

- Explicarea și interpretarea regulilor de morfologie şi sintaxă, cu 

grad avansat de complexitate; 

- Formularea corectă a elementelor unui mesaj amplu oral/scris, cu 

respectarea unei structuri coerente;  

- Aplicarea metodelor adecvate de desfăşurare a unui discurs 

complex. 



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, 

lucrari practice, 

proiect) 

Denumirea lucrărilor 

Metode de 

lucru cu 

studenții 

Nr. de 

ore 

alocate 

   seminar 

Descrierea detaliată a unei persoane dintre prieteni 

şi colegi; înţelegerea unui anunţ matrimonial şi a 

unui interviu pe această temă; 

Reportaj: sugestii pentru Singles 

clasice  

 

 

 

interactive, 

 

 

 

cu suport 

audio  

1 

    seminar 

Conjuncţia falls; propoziţii relative cu prepoziţii; 

substantive provenite din adjective; declinaţia –n; 

conjuncţia alcătuită din două elemente je ... desto 

1 

    seminar  

Formulări diferenţiate despre aparenţă şi realitate; 

indicarea raportării temporale; înţelegerea şi 

explicarea instrucţiunilor de utilizare; comunicarea 

în ‚’forum’’ pe internet;  

înţelegerea relatării despre un eveniment 

1 

    seminar 
Folosirea conjuncţiilor als ob, während, nachdem 

şi bevor 

1 

    seminar 

Discuţii despre nereuşite şi insuccese; descrierea 

în detaliu a unui produs; plângeri adresate 

furnizorilor de servicii; emisiune radio: femeile în 

lumea reclamelor 

1 

    seminar 

Propoziţii relative cu was şi cu wo;  tudio  ia 

provenit din  tudio  ial  tudio ; conjuncţiile 

alcătuite din două elemente weder … noch şi 

sowohl … als auch 

1 

    seminar 

Discuţii despre planuri şi intenţii; formularea 

scuzelor şi a discursului persuasiv; discuţii despre 

reguli de conduită, când se scoate în evidenţă o 

anumită poziţie; prezentarea unor ţări şi obiceiuri 

străine;  

 1 

    seminar 

Viitorul I; folosirea prepoziţiilor innerhalb şi 

ausßserhalb; conjuncţia da;  

conjuncţiile sei(dem), bis, indem, ohne dass; 

prepoziţia ausßser 

 1 

    seminar 
Descrierea unei situaţii problematice şi acceptarea 

sfaturilor; înţelegerea unui interviu scris; 

înţelegerea unui text de specialitate; discuţii despre 

 1 



angajarea într-o acţiune;  discuţii despre modele 

umane de comportament; discuţii despre  tudio  

de conştiinţă, când se susţine o anumită poziţie 

    seminar  

Declinarea adjectivelor cu gradele de comparaţie 

comparativ şi superlativ; adjectivul provenit din 

participiul trecut; diateza pasivă, timpul perfect 

compus 

 1 

TOTAL ORE 10 

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

- Hilpert, Silke et al. (2008) : Schritte international 6. Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-

CD zum Arbeitsbuch. Max Hueber Verlag, München 

 

- Niebisch, Daniela (2009) : Schritte international 5+6. Intensivtrainer mit Audio-CD zu 

Band 1 und 2. Max Hueber Verlag, München  

 

-    Toma, Sorin (2015): Culegere de texte Limba germană B1; bibioteca DLSC/UTCB    

 -    Ptak, Magdalena (2006): Deutsch. Grammatik Intensivtrainer B1. 

      Langenscheidt Verlag, Berlin.München                                                                    

-     www.hueber.de 

  

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                50% 

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  

Lucrarea scrisă cuprinde un set de exerciţii de completare a unor propoziţii, de răspuns la 

întrebări, de formulat întrebări, de testare a înţelegerii unui text, de redactare a unui text cu cerinţe 

date etc. 

 

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

Studiul notiţelor de curs  2  Pregătirea pentru examinarea finală 2 

Studiul suporturilor de curs – manuale, 

cărţi etc. 
 2  Participarea la consultaţii  

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
 1  Documentarea în teren  

Activităţile specifice de pregătire pentru 

seminar,  proiect, laborator etc. 
  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
 

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

http://www.hueber.de/


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

Pregătirea pentru prezentări orale  1  …………………………………….  

TOTAL ore  studiu individual pe semestru              10 

 

 

 

Semnături: 

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. univ. dr. 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. 

 


