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FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Litere şi Arte 

1.3 Departamentul Limbă şi Literatură 

1.4 Domeniul de studii Limbă şi literatură  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Limba și literatura engleză,/ Licenţiat în filologie 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Limbi străine / Limba germană 

2.2 Titularul activităţii de curs - 

2.3 Titularul activităţii de seminar Conf. univ. dr. Bánffi-Benedek Andrea 

2.4 Anul de studiu II. 

2.5 Semestrul III. 

2.6 Tipul de evaluare Colocviu 

2.7 Regimul disciplinei  Obligatoriu / Disciplină complementară 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs - 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care3.5curs - 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 9 

Tutoriat - 

Examinări - 

Alte activităţi…    - 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.8 Total ore pesemestru 50 

3.9 Numărul de credite 2 
 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1 de desfăşurare a cursului  
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5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, dotată cu laptop, videoproiector, 

legătură la Internet, software adecvat 

 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor in studiul limbii germane 

C2. Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba modernă 

C3. Descrierea sistemului fonetic, lexical și gramatical al limbii germane şi utilizarea 

acestuia în producerea de texte şi în interacţiunea verbal şi în rezolvarea exerciţiilor 

Competenţe 
transversale 

CT1. Utilizarea componentelor domeniului limbii germane în deplină concordanţă cu 

etica profesională 

CT3. Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea obiectivelor 

de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin participarea la 

programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Dezvoltarea capacităţii de vorbire şi de exprimare 

 Recapitularea, exersarea şi aprofundarea problemelor de bază legate de 

vocabular, gramatică şi conversare 

 Familiarizarea cu unele expresii idiomatice, cu limba folosită zilnic în 

cultura germană 

7.2 Obiectivele specifice  Aprofundarea competenţei de exprimare orală 

 Îmbogăţirea vocabularului prin rezolvarea unor exerciţii  

 Îmbunătăţirea capacităţii studenţilor de a opera cu noţiuni teoretice şi de 

a le aplica în practică. 

 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral: înţelegere-

ascultare; (Hörverstehen) 

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală: vorbire-participare la 

conversaţie/exprimare liberă; (Mündlicher Ausdruck) 

 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris: înţelegere-scriere; 

(Leseverstehen) 

 Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă: scriere-exprimare scrisă; 

(Schriftlicher Ausdruck) 

 Dezvoltarea unor reprezentări interculturale, a interesului pentru studiul 

limbii şi al civilizaţiei germanofone (Landeskunde) 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs / seminar Metode de predare Observaţii 

1. Begegnung, Einführung, Vorstellung, Familie Explicare, discuţie, prezentare, 

comparare 

2 ore 

2.  Erste Kontakte: Beruf und Herkunft; Präsens Explicare, observare, muncă în 

echipă, exerciţii, brainstorming 

 

2 ore 
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3. Bestimmte/Unbestimmte Artikel / 

Zusammensetzungen 

Explicare, discuţie, sistematizare, 

corectare, muncă individuală 

2 ore 

4. Singular und Plural der Substantive Explicare, observare, 

sistematizare, muncă individuală 

2 ore 

5. Einkaufen im Supermarkt Explicare, observare, muncă în 

echipă, exerciţii corectare 

2 ore 

6. Essen und Trinken: Nahrungsmittel Explicare, observare, 

sistematizare, muncă în echipă, 

controlare 

2 ore 

7. In der Stadt – Verkehrsmittel Explicare, discuţie, observare, 

sistematizare, muncă individuală 

2 ore 

8.  Wechselpräpositionen Explicare, discuţie, muncă în 

echipă, brainstorming 

2 ore 

9. Orientierung in der Stadt: Orte angeben; Wo? / 

Wohin? 

 

Explicare, discuţie, sistematizare, 

muncă individuală 

2 ore 

10. Orientierung in der Stadt: Den Weg 

beschreiben; Wohin gehen / fahren? 

Explicare, discuţie, brainstorming, 

muncă în echipă 

2 ore 

11. Pronomen mit Dativ oder Akkusativ Explicare, observare, prezentare, 

muncă individuală 

2 ore 

12. Alltag: Über Ereignisse und Tätigkeiten 

erzählen 

Explicare, discuţie, muncă în 

echipă, corectare 

2 ore 

13. Negation: im Deutschen und Ungarischen Explicare, discuţie, observare, 

sistematizare, muncă individuală 

2 ore 

14. Wiederholung, Auswertung 

 

Explicare, discuţie, brainstorming, 

muncă în echipă 

2 ore 

Bibliografie 
 

 Heiko, Bock: Themen neu 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. Ismaning: Max 

Hueber, 2001. 

 Hartmut,  Aufderstraße: Themen neu 2. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. 

Ismaning: Max Hueber, 2000. 

 Benedek, Andrea: Deutsch für dich, neked, pentru tine 1. Wortschatz- und Konversationsübungen 

für elementare Sprachverwendende mit ungarischer und rumänischer Muttersprache/ Német 

szókincs- és beszédfejlesztő gyakorlatok magyar és román anyanyelvű alapszintű felhasználók 

részére/Exerciţii de vocabular şi conversaţie în limba germană pentru utilizatori elementari cu 

limba maternă maghiară şi română. Oradea: Editura Partium, 2010.  

 Tamássyné Bíró, Magda: Ein Wort gibt das andere: német nyelvkönyv a közép- és felsőfokú 

nyelvvizsgához: III. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 

 Schumann, Johannes: Mittelstufe Deutsch. München: Verl. für Deutsch, 2000. 

 Weermann, Eva Maria: Im Griff. Wortschatz-Übungen Deutsch. Stuttgart: Ernst Klett, 2005. 

 Orlando Balaş – Cristel Balaş: Tanuljunk németül – Nyelvtani és szókincsfejlesztő gyakorlókönyv. 

Iaşi: Polirom 2008. 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se practică în alte centre universitare din ţară şi din 

străinătate.  Pentru o mai bună adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei s-au organizat 

discuţii şi întâlniri atât cu profesori de limbă şi literatură germană din regiune, cât si cu reprezentanţii 

angajatorilor din mediul socio-cultural şi de afaceri. 

 

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 Seminar 

-capacitatea de aplicare 

în practică;  

-coerenţa logică;  

- gradul de asimilare a 

limbajului de 

specialitate;  

-corectitudinea si 

completitudinea 

cunostinţelor; 

- criterii ce vizeaza 

aspectele atitudinale: 

conştiinciozitatea, 

interesul pentru studiu 

individual. 

 

-evaluare şi notare pe teste 

-evaluare şi notare pe 

activitate în ore 

 

50% 
50% 

10.6 Standard minim de performanţă: înţelegerea teoriilor şi modelelor lingvistice pentru a le aplica şi 

adapta în practică, îmbogăţirea vocabularului prin discutarea unor texte şi prin rezolvarea unor exerciţii. 
 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

 30.09.2018 
 

 
Conf. univ. dr. Bánffi-Benedek Andrea 

 

 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

 
01.10.2018  dr Bökös Borbála 

  


