
 

 

 

FIȘA DISCIPLINEI 

Denumirea 

disciplinei 

LIMBA a III-a 

(SPANIOLĂ) 

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)        
OB Număr de credite 

2 

Total ore 

din Planul 

de 

învăţământ 

20 

Total ore studiu individual 

10 

Total ore pe 

semestru 

30 

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 

DD 

Titularul(a) 

disciplinei* 
 Lect.univ. dr. Óscar Alfredo RUIZ FERNÁNDEZ. 

 

Facultatea 

FACULTATE DE INGINERIE IN 

LIMBI STRAINE - DEPARTAMENTUL 

DE LIMBI STRĂINE ŞI 

COMUNICARE 

 

Numărul total de ore pe 

saptamână din Planul de 

învăţământ 

Domeniul de studii LIMBI MODERNE APLICATE 

Ciclul de studii  

 

 

LICENŢĂ  

Total C S L P 

Programul de studii 

(Specializarea) 

TRADUCERE ŞI INTERPRETARE  
2 - 2 - - 

Precondiţii de 

curriculum 

Cunoaşterea limbii spaniole, la nivelul B2, conform Cadrului 

Comun de Referinţă Europeană. 

 

 

Competenţe profesionale 

vizate de disciplină 

 

La sfârşitul semestrului 6 studenţii sunt capabili să: 

 

- se exprime cu claritate şi fluenţă demonstrând că deţin 

suficiente resurse lingvistice pentru a realiza descrieri, a 

exprima sentimente, ipoteze, puncte de vedere şi pentru a 

oferi argumente în propoziţii şi fraze complexe; 

 



 

- folosească un vocabular amplu în texele scrise sau în 

comunicarea orală despre teme şi dezbateri cu caracter 

general;  

- demonstreze un grad relativ înalt de corectitudine 

gramaticală, fără greşeli care induc neînţelegerile sau 

confuziile în timpul comunicării scrise sau orale; 

- scrie texte conform rigorilor de organizare şi de distribuţie 

în paragrafe şi conform normelor de ortografie şi 

punctuaţie; 

 

- înţeleagă detaliile dintr-o relatare pe o temă de interes 

general, informaţiile tehnice despre produse sau servicii şi 

argumentele avansate de diferiţi protagonişti într-o 

discuţie, atunci când acestea sunt formulate clar; 

 

- facă faţă la majoritatea situaţiilor ce apar în decursul unui 

voiaj într-o ţară în care se vorbeşte limba spaniolă. Poate 

participa fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe teme 

familiare sau de interes personal, referitoare la viaţa de zi 

cu zi; 

 

- se exprime convingător şi politicos într-un registru formal 

sau informal corespunzător situaţiei şi persoanelor 

implicate; 

 

- redacteze texte clare şi detaliate despre o gamă largă de 

subiecte legate de domeniile sale de interes, fie un eseu, fie 

un raport, transmiţând informaţii sau argumentând  pro şi 

contra; 

Competente transversale 

-Știu cum să lucreze individual, aplicând disciplina sarcinilor 

lor universitare și guvernându-le viața în conformitate cu 

provocările pe care Universitatea le pune. 

-Încurajați munca în echipă și transformați o clasă de studenți 

de origini diverse într-un grup de colegi motivați să învețe 

spaniola. 

-Acceptați, respectați și participați la forumul oamenilor, 

contextelor, sentimentelor și ideilor pe care Universitatea le 

oferă în timpul anilor de studiu; Acest lucru va avea ca 

rezultat formarea lor ca cetățeni liberi, toleranți și critici, 

precum și în viitorii profesioniști mai buni. 

-Înțelegeți rolul traducătorilor și interpretilor ca mediatori 

între mai multe limbi și culturi diferite. 

-Știți cum să folosiți diferitele materiale puse la dispoziția lor 

pentru învățarea limbii și a viitoarei lor cariere profesionale 

(de la bibliografie la noile tehnologii ale informației și 

 



comunicării). 

 

 

 

Conţinutul disciplinei 

 

Seminar 

Metode de predare 

(clasice, clasice 

interactive, cu suport 

digital ş.a.)  

Nr. de 

ore 

alocate 

1. Inteligencias múltiples – despre supoziţii (yo diría 

que, parece obvio que), concesii (nexos en 

concesivas: aunque, por mucho que, por absurdo 

que), reproşuri şi ameninţări (como + presente de 

subjuntivo, deberías/tendrías que haber + participio) 

clasice interactive; teme 

de lucru pentru studenţi: 

tipuri reprezentative de 

inteligenţă (criterii şi 

puncte de vedere) 

2 ore 

2. Inteligencias múltiples – despre concesie 

(conectorii concesivi + conjunctivul prezent), despre 

emoţii şi sentimente – expresii colocviale: me mola, 

me va, me mosquea, me saca de mis casillas) 

clasice interactive; teme 

de lucru pentru studenţi: 

chestionar despre 

inteligenţa emoţională; 

dezbateri pe tema 

inteligenţei emoţionale în 

situaţii şi experienţe 

diferite 

2 ore 

3. Más que palabras – despre combinaţiile lexicale; 

verbele polisemantice (parecer, llevar, aprovechar, 

distinguir, tratar, etc.); vocabularul asociat barului – 

referenţă culturală în viaţa spaniolilor: carajillo, 

tragaperras, un sol y sombra, panchitos, la vuelta, 

atronar (El corazón helado, Almudena Grandes) 

clasice interactive; teme 

de lucru pentru studenţi: 

contraste culturale 

(obiceiuri în baruri şi 

restaurante), dezbateri pe 

marginea importanţei 

lexicului în studiul unei 

limbi străine 

2 ore 

4. Más que palabras – despre structurile impersonale 

în limba spaniolă (pasiva refleja, impersonal con se, 

el adverbio indefinido uno, el pronombre personal tú) 

clasice interactive; teme 

de lucru pentru studenţi: 

dezbatere pe marginea 

diferenţelor/asemănărilor 

socioculturale legate de 

locuinţă, modă, stil de 

viaţă 

2 ore 

 

5. Dime qué prefieres – despre preferinţe (culori, 

muzică, reţele sociale) şi caracter; adverbele cu 

sufixul –mente (puntualmente, fielmente, 

rotundamente, efusivamente, etc.). 

clasice interactive; teme 

de lucru pentru studenţi: 

cum putem analiza 

personalitatea în funcţie 

de preferinţe şi gusturi; 

redactarea unui mesaj pe 

FB 

2 ore 

6. Dime qué prefieres – cum exprimăm condiţia – clasice interactive; teme 2 ore 



ipoteze la trecut (si no hubiera faltado, habría 

aprobado); gerunziul – formă, uz, contexte, valori 

(mod, timp, cauză, condiţie, concesie)  

de lucru pentru studenţi: 

cum completăm un jurnal 

dedicat învăţării limbii 

spaniole 

7. ¿Cómo nos educamos? – despre experienţele 

educaţionale, sistemul de educaţie din Spania; cum 

transmitem un mesaj (stilul indirect – conectori şi 

corespondenţe personale, spaţiale, temporale şi 

verbale) 

clasice interactive; teme 

de lucru pentru studenţi: 

cum rezumăm un dialog; 

diferenţe şi asemănări 

între sistemul educativ 

spaniol şi cel românesc  

2 ore 

8. ¿Cómo nos educamos? – despre familie, tipuri de 

familie şi funcţia socială a bunicilor; cum exprimăm 

interdicţia (prohibiciones generales: está prohibido, 

no está permitido/prohibiciones personales: te 

prohíbo, no te permito) 

clasice interactive; teme 

de lucru pentru studenţi: 

dezbatere pe marginea 

interdicţiilor din sistemul 

de educaţie din România 

2 ore 

9. Recapitulare: conţinuturi funcţionale (exprimarea 

surprizei, rezumarea unei conversaţii, etc.); 

conţinuturi lingvistice (conjunctivul mai mult ca 

perfect, stilul indirect, imperativul, etc.); vocabular 

(uz, formă, contexte, asocieri, expresii, valori, 

particularităţi); conţinuturi culturale (oraşe, artă, 

literatură, muzică, obiceiuri, etc.) 

clasice interactive 2 ore 

10. Colocviu  2 ore 

TOTAL ORE 20 



 

Bibliografie recomandată: 

 

1. Aragonés, Luis, Palencia, Ramón, (2007), Gramática de uso del español A1-B2, Madrid, 

Ediciones SM. 

 

2. Conejo, Emilia, Seijas Pilar, Tonnelier Bibiana, Troitiño Sergio, (2012), Cuadernos de 

gramática española A1-B1, Barcelona, Difusión. 

 

3. Castro Viúdez, Francisca, Díaz Ballesteros, Pilar, (2014), Aprende Gramática y 

Vocabulario B1, SGEL, Madrid. 

 

4. Castro Viúdez, Francisca, (2005), Aprende Gramática y Vocabulario B2, SGEL, Madrid. 

 

5. Gómez Torrego, Leonardo, (1998), Gramática didáctica del español, Madrid, Ediciones 

SM. 

 

6. Moreno García, Concha, Hernández Carmen, Miki Kondo, Clara, (2007), En Gramática 

B1, Madrid, Anaya. 

 

7. Palomino, María Ángeles, Vocabulario en diálogo A1-A2, En Clave ELE, Madrid, 2010. 

 

8. Palomino, María Ángeles, Gramática en diálogo A1-A2, En Clave ELE, Madrid, 2006. 

 

9.Sánchez Lobato Jesús, Acquaroni Rosana, Vocabulario ELE B2, editura SGEL, Madrid, 

2013 

 

10. Seco, Manuel, (1991), Gramática esencial del español. Introducción al estudio de la 

lengua, Madrid, Espasa Calpe. 

 

11. VV.AA., (2009), Prisma Progresa B2. Edinumen, Madrid. 

 

Webs : 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHmRvsK0yq1NomYbi9msGhKpj65Ix27C 

 

https://www.fundeu.es/ 

 

https://www.rae.es/ 

 

 

 

 

  

Evaluare 
Ponderea în procente 

din nota finală 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLAHmRvsK0yq1NomYbi9msGhKpj65Ix27C
https://www.fundeu.es/
https://www.rae.es/


Răspunsurile la  examinarea finală 25% 

Susţinerea lucrărilor practice de laborator - 

Susţinerea finală a proiectelor - 

Testarea periodică prin lucrări de control - 

Testarea continuă pe parcursul semestrului 25% 

Referate elaborate în afara orelor de curs şi de lucrări practice   

Participarea la orele de curs şi aplicații 50% 

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală                                      Colocviu  

 

La colocviu se vor evalua competenţele lingvistice dobândite pe parcursul semestrului; 

acesta va cuprinde : 

- un exerciţiu de înţelegere scrisă, cu variante de răspuns 

- un exercitiu de înţelegere orală (audio) cu variante de răspuns  

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

- un exerciţiu de redactare (să comenteze o ştire de actualitate) 

 

Numărul total de ore de studiu individual  

Studiul notiţelor de curs 2  Pregătirea pentru examinarea finală 2 

Studiul suporturilor de curs - manuale, 

cărţi etc. 
2  Participarea la consultaţii 0 

Studiul bibliografiei minimale 

recomandate 
0  Documentarea în teren 0 

Activităţile specifice de pregătire 

pentru seminar,  proiect, laborator etc. 
0  

Documentarea suplimentară în 

bibliotecă 
0 

Elaborarea de teme, referate, eseuri 

etc. 
2  Documentarea prin reţeaua internet 1 

Pregătirea pentru lucrări de verificare 1  Alte activităţi ………………….….  

Pregătirea pentru prezentări orale 0  ……………………………...…….  

TOTAL ore studiu individual pe semestru 10 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data completării: 
Titularul de curs 

 

Titularul de seminar / laborator / 

lucrări practice / proiect 

Lector dr. Óscar Alfredo Ruiz 

Fernández. 
26.09.2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Director de Departament. 
 

Conf. dr. Raluca Ghentulescu. 
 

 

 

 

 

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 


