Valabilă an universitar: 2011 - 2012

FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei:
Limba Germană
390492070612CA14
Codul disciplinei:
Domeniul:
Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
Specializarea:
Tehnologia Informaţiei
Departamentul:
Calculatoare şi Inginerie Electrică
Facultatea:
Facultatea de Inginerie “Hermann Oberth”
Universitatea:
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Anul de studiu:
1
Semestrul 2
Tipul de evaluare finală:
DO
Numărul de credite:
Regimul disciplinei
(DI=obligatorie/ DO=opţională/DF=liber
aleasă):
Categoria formativă a disciplinei
(DF=fundamentală; DI=inginereşti, DS=specialitate; DC=complementară)
Total ore din planul de
28
Total ore pe semestru:
învăţământ
Titularul disciplinei: Asist. univ. drd. Marius-Daniel Stroia
Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ
Total ore/semestru
C
S
L
28

P

C
2
DC
28

Total
28

Obiective:

Competenţe
specifice
disciplinei

1. Cunoaştere şi înţelegere:
• Cunoaşterea vocabularului de bază al limbii germane
• Cunoaşterea regulilor de gramatică şi a limbii germane
• Cunoaşterea regulilor de pronunţie a limbii germane
• Înţelegerea textelor citite sau auzite în limba germană
2. Explicare şi interpretare:
• Explicarea principalelor reguli de gramatică ale limbii germane
3. Instrumental-aplicative:
• Posibilitatea purtării unor conversaţii de dificultate medie în limba
germană
• Posibilitatea traducerii unor texte de dificultate medie în şi din limba
germană
• Posibilitatea producerii unor texte corecte în limba germană
• Posibilitatea unei pronunţii corecte în limba germană
4. Atitudinale:
• Înţelegerea elementelor de cultură şi civilizaţie germană şi
capacitatea de a interacţiona cu vorbitorii de limbă maternă
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Conţinutul
tematic
(descriptori)

TEMATICA CURSURILOR
Nr.
Denumirea temei
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
TEMATICA
SEMINARIILOR/LABORATOARELOR/PROIECTULUI
1.
Oraş şi circulaţie: Stabilirea unei întâlniri, întrebarea cuiva cu
privire la drum, indicarea de locuri şi direcţii
2.
Relatare despre Hamburg, prospect de călătorie, harta oraşului,
mijloace de transport în Hamburg, Legături de circulaţie spre
şi dinspre Hamburg
3.
Sănătate: Corpul omenesc, exprimarea stării şi reacţionarea la
aceasta, refuzul, convingerea, îndemnarea cuiva să facă ceva,
vizită la medic
4.
Acordul, exprimarea importanţei, exprimarea supărării,
propunerea, istorisirea, istorisirea unor lucruri din trecut
5.
Ieri şi astăzi: Istorisirea unor evenimente din trecut, discutarea
despre trecut, scuze
6
Folosirea timpului trecut, interviuri cu doi germani despre
trecut, cel de-al treilea Reich, două relatări ale vieţii etc.
7.
Propoziţia afirmativă, interogativă, inversiunea,, imperativul,
conjugarea la prezent singular şi pers. 3 plural, pronume
personale, traduceri, exerciţii.
8.
Verbe şi complemente, verbul modal „mögen”, traduceri,
exerciţii
9.
Declinarea (nominativ singular şi plural), articol hotărât şi
nehotărât, pronume demonstrative etc., traduceri, exerciţii.
10.
Declinarea (acuzativul articolului hotărât şi nehotărât), pluralul
substantivelor, inversiuni, imperativ singular şi plural, verbe
care schimbă vocala, traduceri, exerciţii.
11.
Verbele modale, traduceri, exerciţii.
12.
Prepoziţii cu acuzativul, comparaţii, traduceri, exerciţii.
13.
Complement indirect – verbe cu complemente directe şi
indirecte – traduceri, exerciţii
14.
Numerale ordinale, articolul posesiv, perfectul şi imperfectul,
exerciţii.

Nr.
ore

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Metode de
predare/seminarizare
Stabilirea notei
finale
(procentaje)

Prezentarea lecţiei, explicare, exerciţii, conversaţei, controlul
activităţii studenţilor, traduceri, teme şi proiecte

- răspunsurile la examen/colocviu (evaluare finală)
- teste pe parcursul semestrului
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator
- activităţi gen teme/referate/eseuri/traduceri/proiecte etc.
- teme de control
- alte activităţi (precizaţi) Activitatea la seminar prin
răspunsuri şi rezolvare de exerciţii, teme etc.
- TOTAL

30%
20%
15%
35%
100%

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V (de exemplu: lucrare scrisă (descriptive
şi/sau test grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în
grup, proiect etc.)
Evaluarea finală va cuprinde o lucrare scrisă, în care, cu ajutorul traducerilor se vor verifica
cunoştinţele acumulate – respectiv vocabular, gramatică, ortografie etc.
Cerinţe pentru nota 10
Cerinţe minime pentru nota 5
Participare regulată şi activă la seminar,
stăpânirea vocabularului de bază şi a regulilor
gramaticale, folosirea competentă a limbii,
pronunţie corectă, dovada unui interes real
pentru învăţarea limbii germane concretizată
prin activitate suplimentară de lectură,
traducere etc.
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 14
Participarea regulată şi activă la seminar,
stăpânirea vocabularului de bază

Minimală obligatorie:
•

Auferstraße, Hartmut, Bock, Heiko, Gerdes,
Mechthild, Müller, Helmut: Themen 1 – Kursbuch,
Max Hueber Verlag, Ismaning, 1995

Bibliografia
Complementară:
•

Eisfeld, Karl-Heinz, Holthaus, Hanni, SchützeNöhmke Uthild, Bochk Heiko: Themen 1 –
Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Ismaning, 1996
Lista materialelor didactice utilizate în procesul de predare:
Cursul Themen 1 însoţit de cartea de exerciţii aferentă, dicţionare, internet
Coordonator de
Disciplină
Director departament:

Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătura

Asist. univ. drd. Marius-Daniel Stroia
Prof. univ. dr. Maria Sass
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