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1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Crestină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice 

1.3 Departamentul Catedra de Stiințe Economice 

1.4 Domeniul de studii Management/Turism/Finanțe și Bănci 

1.5 Ciclul de studii Licența 

1.6 Programul de studii/Calificarea Management/Manager, Economist 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Limba germană 

2.2 Titularul activităţii de curs  

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Székedi Ildikó 

2.4 Anul de studiu 1 

2.5 Semestrul 2 

2.6 Tipul de evaluare colocviu 

2.7 Regimul disciplinei DC 

 

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 30 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat - 

Examinări 2 

Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 45 

3.8 Total ore pesemestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

 
 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe cunotințe  de limbă germană acumulate în primul semestru 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
 

5.1 de desfăşurare a cursului  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului sală de seminar, cd-payer 
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 

Competenţe 
transversale 

1. Cunoaştere şi înţelegere: 

– Cunoaşterea vocabularului de bază al limbii germane 

– Cunoaşterea regulilor de gramatică a limbii germane 

– Cunoaşterea regulilor de pronunţie a limbii germane 

– Înţelegerea textelor citite sau auzite în limba germană 

2. Instrumental-aplicative: 

– Posibilitatea purtării unor conversaţii în limba germană 

– Posibilitatea traducerii unor texte în şi din limba germană 

– Posibilitatea producerii unor texte corecte în limba germană 

– Posibilitatea unei pronunţii corecte în limba germană 

3. Atitudinale: 

– Înţelegerea elementelor de cultură şi civilizaţie germană şi capacitatea de a interacţiona 

cu vorbitorii de limbă maternă 

 
 

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

 
 

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral: înţelegere-ascultare;  

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală: vorbire-participare la 

conversaţie/exprimare liberă;  

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

Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă: scriere-exprimare scrisă;  

Dezvoltarea unor reprezentări interculturale, a interesului pentru studiul 

limbii şi al civilizaţiei germanofone  

7.2 Obiectivele specifice La sfârşitul semestrului studentul va fi capabil să înţeleagă expresii şi 

propoziţii mai comlexe referitoare la persoana proprie, la parteneri de afacere, 

la împrejurări (circulație, domeniul hotelier/alimentației publice conversații 

telefonice), să citească expresiv, să înţeleagă sensul global al unui text, al 

unui dialog citit sau ascultat; să cunoască vocabularul specific, folosit în 

domeniul afacerilor; să cunoască firmele germane cu renume mondială şi 

produsele lor; să comunice într-o conversaţie simplă, să formuleze întrebări  

să răspundă la asemenea întrebări din domeniul afacerilor. 

 

8. Conţinuturi 

 

 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Einladung aussprechen/annehmen/ablehnen, Termine 

vereinbaren, Restaurants empfehlen; Konjunktiv von 

sein/haven/werden, Adjektivendungen im Nominativ 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

2. Im Restaurant ein Gericht wählen/bestellen und 

bezahlen, Verben mit Dativobjekt 

Familie und Zuhause, Haustypen, Zimmer, Verwandtschaft 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

3. Angaben für die Freizeit, Über Vorlieben sprechen 

(interessieren Sie sich für..., gehen Sie gern in ...), Futur 

mit werden 

 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 



4. Über Ferien/Urlaub sprechen, Was kann man in einer 

Großstadt erleben; Modalverben, Bedingungssätze mit 

wenn, weil; Perfekt, Passiv 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

5. Telefonieren, Den richtigen Gespächspartner erreichen, 

einen Rückruf vereinbaren, Indirekte Fragen (Können Sie 

mir sagen, wann...? Wissen Sie, ob...?) 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

6. Sein Anliegen vortragen, Namen und Adressen 

Buchstabieren, Nachrichten hinterlassen; Es geht um... 

Mit wem kann ich darüber sprechen? Telefonalphabet 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

7. Hotelempfehlungen anfordern, Hotelbeschreibungen; 

Preiskategorie, Lage..., Adjektive im Dativ, Passiv 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

8. Preise vergleichen, Verabredungen treffen und ändern, 

Gründe angeben, Komparation des Adjektivs, 

Ordinalzahlen, Datum, Angeben von Gründen weil, da, 

denn, nämlich 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

9. Hotelreservierungen vornehmen und ändern; Genitiv der 

Artikel, Substantive; anstatt+G 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

10. Sich auf dem Flughafen zurechtfinden, Zeitangaben 

(stündlich, alle 40 Minuten) 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

11. Zugzeiten herausfinden, Fahrkarten kaufen, 

Durchsagen verstehen; Verwandte Vokabeln 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

12. Zu Fuß oder mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln, Den 

Weg erklären, Wegbeschreibung; Präpositionen vor 

Ortsangaben, Inf. bei schriftl./ Imp. bei mündl. Hinweisen 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

13. Wiederholung metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

14. colocviu  2 ore 

Bibliografie:  
1. C. Conlin: Unternehmen Deutsch – Lehrbuch; Ernst Klett Sprachen, 2004, Stuttgart 

2. Christa Wisemann: Unternehmen Deutsch – Arbeitsheft; Ernst Klett Sprachen, 2004, Stuttgart 

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

Polirom 2008, Iaşi 

 

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 țară și din 

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

discuții și întâlniri atât cu profesori de limbă și literatură germană din regiune, cât si cu reprezentanţii 

angajatorilor din mediul socio-cultural și 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 a opera 

cu cunostinţele 

asimilate;  

capacitatea de aplicare 

în practică 

verificare pe parcurs 

probă scrisă 

50% 
50% 

10.6 Standard minim de performanţă: Cunoașterea și aplicarea corectă al vocabularului de bază,  a 

expresiilor, a noțiunilor gramaticale cunoscute în timpul seminariilor. 
  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

31. 08. 2015.  

 

……………………………….        
         ……………………………… 

 
 
 
 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
 
…06. 09. 2015..  ………………………..  


