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1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Crestina Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Economice/Facultatea de Litere 

1.3 Departamentul Catedra de limbi moderne 

1.4 Domeniul de studii  

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea  

 

2. 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 I. 

2.5 Semestrul I 

2.6 Tipul de evaluare Colocviu 

2.7 Regimul disciplinei Obligatoriu 

 

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 56 din care3.5curs  3.6 seminar/laborator 56 

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  
 

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  

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  

 
1
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6. Competenţe specifice acumulate 

 

Competenţe 
profesionale 

 Dezvoltarea deprinderilor de exprimare corectă, a susţinerii unor teme de  

 conversaţie uzuală, de îmbogăţire a vocabularului,a cunoştinţelor din domeniul 

culturii şi civilizaţiei franceze. 

 Receptarea adecvată a discursului ştiinţific; efectuarea unor traduceri şi 

retroversiuni; însuşirea unui vocabular minimal de orientare ştiinţifică 

franceză 

 Susţinerea unor rezumate (compte-rendu) pe teme de civilizaţie, cultură sau pe 

baza unor texte cu caracter ştiinţific 

 Aprofundarea cunoştinţelor din domeniul culturii franceze. Francofonia în 

context european 

 
Competenţe 
transversale 

Formarea şi aplicarea unui stil de muncă riguros şi eficient. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Dezvoltarea şi aprofundarea competenţelor şi cunoştinţelor de limba 

franceză, de cultură şi civilizaţie franceză. 
 

 

 

 

7.2 Obiectivelespecifice Formarea competenţelor  de susţinere a unor rezumate pe teme de 

cultură şi civilizaţie pe baza textelor studiate 

 
  

 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 
 

 
8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 



Recapitularea şi fixarea cunoştinţelor de gramatică 

Problemele de gramatică se tratează  în legătură cu 

textele prevăzute, asigurându-li-se spaţiul necesar 

în cadrul orelor, după cum urmează: 

Articolul şi substantivul: genul substantivelor, 

substantivizarea, flexiunea cazuală, compunerea, 

derivarea, formarea pluralului; valorile articolelor 

(hotărât, nehotărât şi partitiv) 

Adjectivul calificativ, posesiv, demonstrativ; 

adjectivele numerale cardinale şi ordinale; 

adjectivele nehotărâte. 

Pronumele personale subiecte, pronumele personale 

complemente, pronumele personale reflexive; 

pronumele adverbiale; pronumele posesive, 

demonstrative, relative, interogative nehotărâte. 

Verbul moduri şi timpuri, cele trei grupe ale 

verbelor, conjugarea verbelor auxiliare, diatezele 

verbale, întrebuinţarea modurilor şi timpurilor. 

Adverbul de cantitate, de afirmaţie, de negaţie, de 

interogaţie, de îndoială; gradele de comparaţie ale 

adverbelor. 

Structuri specifice limbii franceze şi transpunerea 

lor: prezentativele, adverbialele EN şi Y, 

galicismele, pronumele nehotărât ON 

Tematica seminariilor: 

1. Qu’est-ce  que c’est ? Articolul nehotârât 

2. Qù est… ? Prepoziţiile. Utilizarea lor 

3. Les couleurs. Femininul adjectivelor 

4. La verbe ÊTRE. Acordul adjectivului 

5. l l y a… Pluralul substantivelor 

6. Le verbe „être” (formes négative et 

 interrogative). Pronumele personal neaccentuat 

7. Le corps humain. Le verbe AVOIR 

8. Un portrait. Adjectivul posesiv 

9. La maison. Verbele din grupa I. 

 

 

10. 10. Quelle heure est-il ? Exprimarea relatiei de genitiv. 

11. 11.La semaine, les mois, les saisons. mExprimarea relatiei de 

dativ 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Total: 28 ore 



       10.Quelle heure est-il? Exprimarea relaţiei de       
genitiv 

        11. La semaine, les mois, les saisons. Exprimare 

relaţiei de dativ 

       12. Révision finale 

  

  
 
 
Total: 28 ore 

Bibliografie 
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 Pataki Pál, Francia nyelvtan, Budapest 1990 

 Ghidu, George – Pisoschi, Valeriu, Gramatica limbii franceze cu exerciţii, Editura Teora, 

2000 

 Ghidu, George, Verbele limbii franceze, Editura Teora, 2001 

 Ştefănescu, Mihai, Dificultăţile limbii franceze, Editura Teora 2000 

 Michel Soignet – Szabó Anita, France-Euro Expres, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996 

 Melinda Vernay-Lekanov, Tesztek a nyelvvizsgán, Akadémiai Kiadó, 2002 

 **Teste de competenţă lingvistică, Cluj-Napoca, 2003 

 

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    

10.5 Seminar Nivelul competenţei 

lingvistice raportat la 

nivelul iniţial. Gradul 

  



de utilizare a limbii 

franceze 

conversaţionale şi – 

parţial – de domeniu. 

             - 

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. 2014 
 

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

 

 
 
 

Data avizării în departament                                           Semnătura directorului de departament 

 
…08.09.2015.. 

 ……………………….

.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


