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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/Ec. turismului, comerțului și a serv./Finanțe și banci 

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  învățate 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-player 

 
1
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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 și să folosească 

expresii şi propoziţii simple referitoare la parteneri de afacere, la împrejurări, 

la activitatea desfăşurată într-o societate comercială; să dea informaţii  

referitoare la articole/aparate de birotică, să ceară și să dea informații despre  

drumul spre o locație, să vorbească despre poziționarea obiectelor în birou, să 

folosească expresii referitoare la organizarea șidesfășurarea activității la locul 

de muncă; să citească expresiv, să înţeleagă sensul unui text, al unui dialog 

citit sau ascultat;  să comunice într-o conversaţie simplă din domeniul 

afacerilor. 
 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

   

 
 



 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

1. Wiederholung, Übungen metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

2. Im Büro und unterwegs: Sagen wo die Bürogegenstände 

sind,; Ortsangaben, Wechselpräpositionen mi Dativ 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

3. Fahrpläne verstehen, Den Weg beschreiben; trennbare 

Verben, Ordinalzahlen 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

4. Dinge an ihren Platz tun, Mülltrennung; legen/liegen, 

stellen/stehen, hängen/hängen,Wechselpräpositionen mit 

Akkusativ 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

5. Nach dem Weg fragen, Den Weg beschreiben; Perfekt 

mit haben und sein, Partizip II der regelmäßigen und 

unregelmäßigen Verben 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

6. Pläne und Vorschläge machen; Modalverben wollen, 

können, müssen 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

7. Wiederholung, Zusatzübungen metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

8. Den Weg, die Anfahrt beschreiben, Wie?, Von wo?, 

Woher?, Wo?, Wohin? 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

9. Eine Firma beschreiben, Über Erlaubnis, Pflichten, 

Verbote sprechen, Abteilungsnamen; Modalverben können, 

müssen, (nicht) dürfen  

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

10. Die Arbeit organisieren, Anweisungen geben; Bitten 

mit können, Imperativ mit Sie und du 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

11. Geräte vergleichen; so, sehr, zu, genauso ... wie, 

Komparativ mit als, nicht so ... wie 

metode clasice 

metode comunicative 

metode audio-vizuale 

2 ore 

12. Menschen und Dinge charakterisieren, Eigenschaften; 

Adjektivdeklination mit ein/eine, kein/keine, mein/meine 

usw. 

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. Dominique Macaire und Gerd Nikolas: Wirtschaftsdeutsch für Anfänger – Grundstufe; Ernst Klett 

Sprachen, Stuttgart 

2. Becker, Braunert, Schlenker: Unternehmen Deutsch – Grundkurs – Kursbuch; Ernst Klett Sprachen, 

2004, Stuttgart 

3. Becker, Braunert, Schlenker: Unternehmen Deutsch – Grundkurs – Arbeitsbuch; Ernst Klett Sprachen, 



2009, Stuttgart 

4. 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…..  ………………………..  


