
 

FIŞA DISCIPLINEI1 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţ ia de învăţ ământ superior Universitatea Politehnica din Timişoara 

1.2 Facultatea2/ Departamentul3 Ştiinţ e ale Comunicării / Comunicare ş i Limbi străine 

1.3 Catedra ▬ 

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

1.5 Ciclul de studii Licenţ ă 

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

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Curs practic C – Germană 
2.2 Titularul activităţ ilor de curs - 

2.3 Titularul activităţ ilor aplicative5  Asist. dr. Maria-Dana GROSSECK , Lect. DAAD Andrea RAFII-STANCU 

2.4 Anul de studiu6 1 2.5 Semestrul 2 2.6 Tipul de evaluare D 2.7 Regimul disciplinei Obligatorie 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4, din care:    3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 28 
3.4 Total ore din planul de învăţ ământ 56, din care:  3.5 curs  3.6 activităţ i aplicative 28 

3.7 Distribuţ ia fondului de timp pentru activităţ i individuale asociate disciplinei ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ş i notiţ e  
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate ş i pe teren  
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii ş i eseuri 15 
Tutoriat  
Examinări 4 
Alte activităţ i     
Total ore activităţi individuale 19 
3.8 Total ore pe semestru7 75 

3.9 Numărul de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

                                                           

1Formularul 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. 

5Prin activităţi aplicative se înţeleg activităţile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practică (Pr). 
6Anul de studii la care este prevăzută disciplina în planul de învăţământ. 
7Se obţine prin însumarea numărului de ore de la punctele 3.4 şi 3.7. 



 

4.1 de curriculum  Nivel de competenţ ă B1-B2 conform Cadrului European Comun de Referinţ ă pentru 
Limbi 

4.2 de competenţ e   

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului   

5.2 de desfăşurare a activităţ ilor practice  Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu studenţ ii. 
Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive altfel decât obiectiv 
întemeiate. De asemenea, pentru predarea cu întârziere a lucrărilor de 
seminar/laborator, lucrările vor fi depunctate cu 1 pct./zi de întârziere. 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţ e 
profesionale8 

 C1: Comunicarea eficientă în limba germană în contexte profesionale şi culturale specifice domeniului studiat, 
prin utilizarea adecvată a registrelor şi a variantelor lingvistice specifice în vorbire şi scriere 
 Aplicarea unor principii, reguli de bază pentru a înţelege un text scris/oral, respectiv pentru a se exprima 

în scris/oral într-o manieră adecvată, ţinând cont de totalitatea elementelor implicate (lingvistice, 
semantice, stilistice) 

 Utilizarea tehnicilor de redactare a unor mesaje scrise (propoziţii, paragrafe individuale, texte) în 
conformitate cu convenţiile exprimării scrise în situaţii de comunicare specifice limbii germane  

 Capacitatea de a adecva un discurs oral / text scris la diverse situaţii de comunicare generală şi socio-
profesională în funcţie de gradul de formalitate sau scopurile comunicative impuse de context 

Competenţ e 
transversale 

 CT2: Aplicarea tehnicilor de relaţionare în echipă; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare 
interpersonală  şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă având drept scop eficientizarea 
ectivităţii grupului şi economisirea  resurselor, inclusiv a celor  umaneformarea competenţei de relaţionare în 
echipă; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specifice în 
cadrul muncii în echipă având drept scop eficientizarea activităţii grupului şi economisirea resurselor, inclusiv a 
celor umane 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei 
 Dezvoltarea competenţ elor ş i cunoş tinţ elor de limba germană în vederea comunicării 

eficiente ş i eficace în contexte profesionale şi culturale 

7.2 Obiectivele specifice 

 Dezvoltarea competenţ ei de înţ elegere ş i producere corectă a mesajelor conform sistemului 
lingvistic al limbii germane 

 Dezvoltarea competenţ ei de a conş tientiza relaţ iile existente între structura gramaticală, 
sens, întrebuinţ are ş i situaţ ie contextuală 

 
                                                           

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


 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Număr de 
ore 

Metode de 
predare 

   

8.2 Activităţ i aplicative9 Număr de 
ore 

Metode de 
predare 

SEMINAR 
1. Exerciţii de aplicare a  noilor reguli ortografice ale limbii germane 

2 

expunerea, 
conversaţia, 
explicaţia, 
exemplul, 
analiza 
comparativă, 
problematizarea, 
simularea, 
prezentarea 
orală 

2. Producerea de texte scrise pragmatice:  reguli de redactare 2 
3. Exerciţii de analiză de texte pragmatice: ştirile 2 
4. Exerciţii de analiză de texte pragmatice: anunţurile 2 
5. Exerciţii de analiză de texte pragmatice: articolul 2 
6. Exerciţii de recunoaştere a structurilor textelor pragmatice: elemente lexicale, structuri gramaticale 2 
7. Exerciţii de redactare a tipurilor de texte descriptive: ghiduri  turistice 2 
8. Exerciţii de redactare a  tipurilor de texte descriptive: prezentare de produs 2 
9. Exerciţii de redactare a  textelor ştiinţifice 2 
10. Exerciţii de redactare a  tipurilor de texte informative: buletine de ştiri 2 
11. Exerciţii de redactare a  tipurilor de texte informative:articole de ziar 2 
12. Exerciţii de redactare a tipurilor de texte de tip utilitar: modalităţi de utilizare a unor aparate 2 
13. Exerciţii de redactare a tipurilor de texte publicitare-anunţurile 2 
14. Exerciţii de redactare: descrieri locuri de muncă 2 

LABORATOR 
1. Exerciţii de lexic : tehnici de formare a cuvintelor, procedee de îmbogăţire a vocabularului 

2 

2. Exerciţii de utilizare a expresiilor idiomatice 2 
3. Exerciţii de conştientizare a gradelor de formalitate ale limbii germane 2 
4. Exerciţii de identificare şi conştientizare a elementelor comunicării: canale şi modalităţi de 

comunicare 
2 

5. Exerciţiide identificare şi conştientizare a componentelor actului comunicativ 2 
6. Exerciţii de dezvoltare a deprinderilor de utilizare a elementelor descriptive: descrierea spaţiilor 2 
7. Exerciţii pentru deprinderea tehnicilor de conversaţie (ezitarea, intervenţia, sfatul, sugestia) 2 
8. Exerciţii de dezvoltare a deprinderilor de exprimare a simpatiei, nemulţumirii, dorinţei, regretului 2 
9. Exerciţii de dezvoltare a tehnicilor oratorice (crearea şi menţinerea interesului interlocutorului) 2 
10. Exerciţii de dezvoltare a deprinderilor de exprimare şi solicitare  a opiniei 2 
11. Exerciţii de dezvoltare a deprinderilor de exprimare a preferinţei 2 
12. Exerciţii de dezvoltare a deprinderilor de exprimare a acordului şi dezacordului (I) 2 
13. Exerciţii de dezvoltare a deprinderilor de exprimare a acordului şi dezacordului (II) 2 
14. Exerciţii de dezvoltare a deprinderilor de acceptare şi refuz 2 

Bibliografie10 

                                                           

9Tipurile 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:”. 
10Cel 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. 



 

1. Ehnert, R., GeprächundDiskussion, Hueber Verlag: Ismaning, 1994. 
2. Eppert, E., Material zum Konversationsunterricht, Hueber Verlag: Ismaning, 1993.  
3. Werneck, T., Formulierungstraining, Wilhelm Heyne Verlag: München, 1993. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi 
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul cursului şi al seminarului încearcă să se adapteze la cerinţele pieţei muncii. Aceste cerinţe sunt formulate în cadrul întâlnirilor 

periodice cu reprezentanţi ai mediului profesional.   
 

10. Evaluare 

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

10.4 Curs    

10.5 Activităţ i aplicative  S:testări, verificări pe parcursul 
semestrului, teme de seminar 

2 teste scrise  50% 

 L:  prezentări Examen oral 50% 
10.6 Standard minim de performanţ ă(volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se verifică stăpânirea lui) 

Raspunsul la întrebari precise în vederea evidenţ ierii gradului de întelegere a unui text oral sau scris de orientare generala în limba C - 
germană, utilizând mijloace ajutatoare; utilizarea limbii  C  spontan si suficient de fluent într-o discutie pe o anumita tema, adaptata 
contextului si domeniilor profesionale vizate; redactarea unui text scris de orientare generala în limba C- germană 

 
Data completării Titular de curs Titular activităţi aplicative 

17.11.2013 
 
- 

Asist. dr. Maria-Dana GROSSECK  
Lect. DAAD Andrea RAFII-STANCU 

 
 

Director de departament Data avizării în Consiliul Facultăţii11 Decan 

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

 

                                                           

11Avizarea este precedată de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparţine programul de studiu cu privire la fişa disciplinei. 


