
FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1.Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Crestina Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Economice 

1.3 Departamentul Catedra de limbi moderne 

1.4 Domeniul de studii AS, SOC, F, LM 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea  

 

1. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Limba franceză 

2.2 Titularul activităţii de curs  

2.3 Titularul activităţii de 
seminar 

Lector univ.Tolnai Ştefan 

2.4 Anul de studiu III. 

2.5 Semestrul II 

2.6 Tipul de evaluare Colocviu 

2.7 Regimul disciplinei Obligatoriu 

 

2. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care3.2curs 1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 112 din care3.5curs  3.6 seminar/laborator 112 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, support de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  

Examinări 8 

Alte activităţi…   8 
3.7 Total ore studiu individual 56 

3.8 Total ore pe semestru 112 

3.9 Numărul de credite  
 

3. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

 
 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe  
 

4. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
 

5.1 de desfăşurare a cursului  



5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  

 
5. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 Dezvoltarea deprinderilor necesare utilizării limbii franceze în general şi în 

scopuri profesionale 

 Dezvoltarea competenţelor lingvistice: capacitatea de a recepta, produce şi 

interpreta enunţuri în limba franceză, de a folosi strategii adecvate în 

construcţia şi interpretarea textelor 

 
Competenţe 
transversale 

 Aprofundarea valorilor literaturii şi civilizaţiei francofone de-a lungul 

secolelor şi în contextul european modern. 

 
 
 
 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Înţelegerea contextului socio-cultural în care este folosită limba franceză, 

susţinerea expunerii, discuţii pe teme ştiinţifice de specialitate, 

competenţă de a traduce din limba franceză teme de specialitate. 

 

 

 

7.2 Obiectiveles pecifice Abordarea, aprofundarea vocabularului general de orientare ştiinţifică, 

respectiv de domeniul specializării. 

 

 

 

 

 
 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 



Recapitularea şi fixarea cunoştinţelor de 

gramatică 

Recapitularea cunoştinţelor din domeniul 

morfologiei 

Sintaxa propoziţiei: subiectivul, predicatul, numele 

predicativ, acordul predicatului cu subiectul, 

atributul, complementele; felul propoziţiilor 

Sintaxa frazei: Coordonarea, subordonarea, 

subordonatele, exprimarea cauzei, condiţiei 

scopului, comparaţiei, concesiei, concordanţa 

timpurilor 

Caracteristicile textului ştiinţific 

Tehnici de traducere a textului ştiinţific 

Prezentarea unui text ştiinţific 

Cercetarea bibliografiei; rolul şi locul acesteia în 

elaborarea de lucrări ştiinţifice 

Notă: Problemele de gramatică se tratează cu un 

accentuat scop practic 

 

 

  

Tematica cursurilor: 

    Semestrul II. 

 

1. L’énergie au XXI-e siècle 

2. Économies d’énergie 

3. Les énergies non-conventionnelles 

4. La course à pied 

5. Un des problèmes du sport: le dopage 

6. Comment monter une entreprise? 

7. Le travaîl „noir” 

8. La pollution, un grand problème de nos jours 

9. Vers une alimentation saine 

10. Vie estudiantine en France 

11. Beaubourg, centre culturel 

12. Révision 

  

   



 
 
 
 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

Subiectele abordate în cadru seminariilor vizează 

următoarele domenii : 

 

Textul ştiinţific (caractreistici compoziţionale, 

lingvistice, gramaticale) 

 

Studiul comparativ al textului ştiinţific în limba 

maternă şi în franceză 

 

Vocabularul general de orientare ştiinţifică; 

analiza textului de strictă specialitate 

 

Cercetarea bibliografiei în limbă franceză: rolul şi 

locul acesteia în elaborarea de lucrrări ştiinţifice 

 

 Tehnici de elaborare a textlui ştiinţific şi tehnic 

 Tehnici ale traducerii şi retroversiunii 

.Textul ştiinţific ca expresia orală 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Total:56 ore 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tematica seminariilor 

Semestrul II. 

 

1.L’énergie au XXI-e siècle 

2.Économies d’énergie 

3.Les énergies non-conventionnelles 

4.La course à pied 

5.Un des problèmes du sport: le dopage 

6.Comment monter une entreprise? 

7.Le travaîl „noir” 

8.La pollution, un grand problème de nos jours 

9.Vers une alimentation saine 

10.Vie estudiantine en France 

11.Beaubourg, centre culturel 

12.Révision 
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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 cerințele pentru obţinerea 

certificatului de competenţă lingvistică, necesar pentru înscrierea la examenul de 

licenţă, fiind de asemenea cerut de angajatori. 

 

10. Evaluare 

 
Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Nivelul şi 

complexitatea 

cunoştinţelor de 

limbă. Elaborarea şi 

prezentarea unei 

lucrări scrise pe temă 

de specialitate 

colocviu  



10.5 Seminar Nivelul 

competenţelor de 

exprimare corectă, 

de aprofundare a 

V.G.O.S. şi a 

limbajului ştiinţific 

de strictă 

specialitate. 

             - 

colocviu  

10.6 Standard minim de performanţă 

 

Nota 5 la testul scris şi la colocviu + prezenţa la seminarii. 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

 

01.09. 2015 
 

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

 

 
 
 

Data avizării în departament                                 Semnătura directorului de departament 

 
…08.09.2015..  ………………

  
 

 

 

 

 

 

 

 


