
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Politehnica din Timişoara  
1.2 Facultatea2 / Departamentul3 Ştiinţe ale Comunicării / Comunicare şi Limbi străine 

1.3 Catedra ▬ 

1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) Limbi moderne aplicate (30) 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea Traducere și interpretare (10) 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei   Limba străină contemporană C-1 Germană 
2.2 Titularul activităţilor de curs   Lect. dr. Claudia ICOBESCU 
2.3 Titularul activităţilor aplicative5   Asist. dr. Anca DEJICA-CARŢIŞ 
2.4 Anul de studiu6   I 2.5 Semestrul   1 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB   

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână  4  , din care:    3.2 curs   2 3.3 seminar 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ  56  , din care:  3.5 curs  28  3.6 activităţi aplicative 28 

3.7 Distribuţia fondului de timp pentru activităţi individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 38 

Tutoriat 10 

Examinări 4 

Alte activităţi     
Total ore activităţi individuale 94 

3.8 Total ore pe semestru7   150 

3.9 Numărul de credite   5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

                                                           

1 Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 
2 Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina. 
3 Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului. 
4 Se înscrie codul prevăzut în HG nr. 493/17.07.2013. 
5 Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6 Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7 Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

4.1 de curriculum   
4.2 de competenţe Nivel de competenţa B2 – conform Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  

5.2 de desfăşurare a activităţilor practice  

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale8 

 C1: Comunicarea eficientă în limba germană în contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea adecvată a 
registrelor şi variantelor lingvistice specifice în vorbire şi în scriere 
 Utilizarea aparatului conceptual specific domeniului pentru explicarea fenomenelor lingvistice specifice limbii 

germane 
 Aplicarea normelor limbii germane pentru înţelegerea şi producerea unui mesaj scris şi oral adecvat, ţinând 

cont de totalitatea elementelor implicate (lingvistice, socio-lingvistice, pragmatice, semantice, stilistice) 
 Evaluarea critică a corectitudinii unui mesaj scris sau oral de dificultate medie (domenii diferite, culturi 

diferite, registre de limbă diferite etc.) 

Competenţe 
transversale 

 CT3:  Identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor 
extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Aprofundarea cunoștințelor de limba germană 

7.2 Obiectivele specifice 

 Dezvoltarea competenţelor şi cunoştinţelor de limba germană în vederea comunicării 
eficiente în contexte generale și profesionale 

 Dezvoltarea competenţei de înţelegere şi producere corectă a mesajelor conform sistemului 
lingvistic al limbii germane 

 Dezvoltarea competenţei de a identifica și analiza relaţiile existente între structura 
gramaticală, sens, întrebuinţare şi situaţie contextuală 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de ore Metode de predare 
1. Noţiuni de morfologie a limbii germane 
1.1. Formarea grupului nominal 
1.2. Clase morfologice                                                                                 

2 ore 
 
 
 
 
 
 
 

2. Substantivul și rolul în comunicarea în limba germană 
2.1. Genul substantivelor (masculine, feminine, neutre) 
2.2. Numărul substantivelor (formarea pluralului substantivelor, substantive 

defective de plural, cazuri speciale de formare a pluralului 

12 ore 

                                                           

8 Aspectul competenţelor profesionale şi competenţelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua 

competenţele care sunt precizate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS 
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de 

studii de la pct. 1.6 din această fişă, la care participă disciplina. 

http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL


 

2.3. Declinarea substantivelor comune (declinarea tare, slabă, mixtă) 
2.4. Declinarea substantivelor proprii (nume de persoană, nume geografice, 

alte substantive proprii) 
2.5. Formarea substantivelor compuse 
2.6. Formarea substantivelor prin prefixaţie, sufixaţie şi derivare 

Prelegerea  
Dialogul  
Dezbaterea 

3. Articolul și rolul în comunicarea în limba germană 
3.1. Articolul (hotărât, nehotărât, de negaţie;  declinarea acestora) 
3.2. Întrebuinţarea articolului hotărât, nehotărât şi de negaţie 
3.3. Omiterea articolului 

6 ore 

4. Adjectivul și rolul în comunicarea în limba germană  
4.1. Declinarea adjectivelor 
4.2. Comparaţia adjectivelor (regulată, neregulată)  

4 ore 

5. Pronumele și rolul în comunicarea în limba germană 
5.1. Declinarea pronumelui personal, posesiv, relativ, reflexiv 
5.2 Declinarea pronumelui interogativ, demonstrativ, nehotărât 

4 ore 

Bibliografie9      
1. Helbig, B., Deutsche Übungsgrammatik, München: Langenscheidt, 2000. 
2. Engel, U., Deutsche Grammatik, München: Langenscheidt, 2004. 
3. Ehnert, R., Gepräch und Diskussion, Ismaning: Hueber Verlag, 1994. 
4. Eppert, E., Material zum Konversationsunterricht, Ismaning: Hueber Verlag, 1993. 
5. Werneck, T., Formulierungstraining, München: Wilhelm Heyne Verlag, 1993. 
8.2. Seminar10 Număr de ore Metode de predare 
1. Exerciţii de identificare corectă a genului substantivelor şi de utilizare a 

acestora în limba germană 
2 ore 

 

 

 

 

Exemplul 

Analiza comparativă 

Brainstorming 

 

 

 

2.Exerciţii de formare a pluralului substantivelor  şi de utilizare a acestora în 
limba germană  

2 ore 

3. Exerciţii de utilizare a substantivelor în funcţie de tipul de 
declinare în comunicarea scrisă şi orală 

2 ore 

4. Exerciţii de formare a substantivelor compuse şi de utilizare a acestora în 
limba germană   

2 ore 

5. Exerciţii de formare a substantivelor prin pefixaţie, sufixaţie şi derivare. 
Utilizarea acestora în comunicarea scrisă şi orală. 2 ore 

6. Exerciţii de utilizare a articolelor hotărâte în limba germană 2 ore 
7. Exerciţii de utilizare a articolelor nehotărâte în comunicarea scrisă şi orală  2 ore 
8. Exerciţii de utilizare a articolului de negaţie în comunicarea scrisă şi orală 2 ore 
 9. Exerciţii de utilizare a adjectivului în limba germană 2 ore 
10. Exerciţii de utilizare a substantivelor precedate de un adjectiv în limba 
germană 

2 ore 

11. Exerciţii de utilizare a pronumelui personal şi a celui reflexiv 2 ore 
12. Exerciţii de utilizare a pronumelui posesiv în comunicarea scrisă şi orală 2 ore 

                                                           

9 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei iar cel puţin 3 titluri trebuie să se refere la lucrări relevante pentru disciplină, de 

circulaţie naţională şi internaţională, existente în biblioteca UPT. 
10 Tipurile de activităţi aplicative sunt cele precizate în nota de subsol 5. Dacă disciplina conţine mai multe tipuri de activităţi aplicative atunci ele se 
trec consecutiv în liniile tabelului de mai jos. Tipul activităţii se va înscrie într-o linie distinctă sub forma: „Seminar:”, „Laborator:”, „Proiect:” şi/sau 

„Practică:”. 



 

13. Exerciţii de utilizare a pronumelui interogativ şi relativ 2 ore 
14. Exerciţii de utilizare a pronumelui demontartiv şi a celui nehotărât în 
comunicarea scrisă şi orală 

2 ore 

 Bibliografie11  
1. Helbig, B., Deutsche Übungsgrammatik, München: Langenscheidt, 2000. 
2. Engel, U., Deutsche Grammatik, München: Langenscheidt, 2004. 
3. Ehnert, R., Gepräch und Diskussion, Ismaning: Hueber Verlag, 1994. 
4. Eppert, E., Material zum Konversationsunterricht, Ismaning: Hueber Verlag, 1993, München: Wilhelm Heyne Verlag, 1993. 
5. Werneck, T., Formulierungstraining, München: Wilhelm Heyne Verlag, 1993. 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 

angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conținutul disciplinei încearcă să se adapteze cerinț elor angajatorilor. Aceste cerinț e sunt formulate la întâlnirile periodice cu 
reprezentanț ii asociaț iilor profesionale. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 
        nota finală 

10.4 Curs 
Examen pe subiectele din materia 
de curs 

Examen scris  
 

2/3 
 

10.5 Activităţ i aplicative  S: Intervenții la seminar, teste Media aritmetică a notelor obț inute pentru 
fiecare criteriu 

1/3 

10.6 Standard minim de performanţ ă (volumul de cunoş tinţ e minim necesar pentru promovarea disciplinei ş i modul în care se verifică 
stăpânirea lui) 

  Utilizarea corectă a structurilor limbii germane în vederea înţ elegerii ş i producerii unor mesaje scrise ş i orale, ţ inând cont de 
totalitatea elementelor implicate (lingvistice, socio-lingvistice, pragmatice, semantice, stilistice) 

 
Data completării Titular de curs 

(semnătura) 
Titular activităţi aplicative 

(semnătura) 

16.11.2013 Lect. dr. Claudia ICOBESCU Asist. dr. Anca DEJICA-CARŢIŞ 
 
 

Director de departament 
(semnătura) 

Data avizării în Consiliul Facultăţii12 Decan 
(semnătura) 

Lect. dr. Daniel DEJICA-CARȚIȘ 21.11.2013 Conf. dr. Mirela-Cristina POP 
 

                                                           

11 Cel puţin un titlu trebuie să aparţină colectivului disciplinei. 
12 Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 


