
FIŞA DISCIPLINEI  
 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA 

Facultatea Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

Departamentul Departamentul de Electrotehnică 

Domeniul de studii Științe inginerești aplicate 

Ciclul de studii licență 

Programul de studii Echipamente și sisteme medicale 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei LIMBA TEHNICĂ (GERMANA) I 

Titularul activităţilor aplicative conf. Raluca DIMIAN 

Anul de studiu I Semestrul 1 + 2 Tipul de evaluare C 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC – complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - impusă, DO - opţională, DF - facultativă 

DF 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 4 Curs  Seminar 2+2 Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

56 Curs  Seminar 28 Laborator  Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 13 

II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 16 

II d) Tutoriat      

III Examinări 3 

IV Alte activităţi (precizaţi): Consultatii   

 

 

 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum •  

Competenţe •  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar • PC, videoproiector, aplicații software pentru învățarea asistată; 

• Prezzentări PPT, soft-uri educaționale, CD-uri sau DVD-uri, flip-chart, foi A1 și 

A3, manuale și materiale auxiliare; 

• Sistem audio, combină audio cu sistem de înregistrare-redare, boxe, căști, microfon; 

• Dicționare în format tipărit și electronic. 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale  

Competenţe transversale Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria 

dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională 

asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line 

 etc.) atât în limba romana, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională 

 

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

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 41 

Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 100 

Numărul de credite 4 
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Obiectivul general 

al disciplinei 

 

 

 

 

 

 

• Să formeze deprinderile necesare înțelegerii unor documente de specialitate în limba germană, 

a manualelor de utilizare, etc; 

• Să-și însușească particularitățile tehnicilor de traducere și retroversiune a textelor tehnice; 

• Să familierizeze pe studenți cu structurile specifice limbii engleze tehnice, valorificând și 

fixând cunoștințele de limba germană generală deja achiziționate; 

• Să asigure oportunități de realizare a unui progres real și modalități de evaluare și autoevaluare 

în funcție de nivelul individual de cunoaștere a limbii germane; 

• Să folosească o abordare inductivă în predare; 

• Să încurajeze și să susțină studiul individual; 

• Să capteze atenția și interesul studenților prin abordarea unor teme interesante, incitante și cu 

finalitate practică în medii și situații diferite; 

• Să prezinte flexibilitate și adaptabilitate la toate cerințele și nevoile concrete ale studenților 

astfel încât aceștia să fie capabili să facă față cu succes oricărui test de limbă susținut în 

vederea obținerii unui atestat 

Obiective specifice 1. Vorbire 

Studentul va fi capabil să înțeleagă: 

• Expresii cunoscute și proziții foarte simplereferitoare la sine, la familie și la împrejurări 

concrete, când se vorbește rar și cu claritate; 

• Expresii și cuvinte uzule frecvent întâlnite pe teme ce au relevanță imediată (de ex., informații 

simple despre sine și familia proproe, cumpărături, locuințe, activitatea profesională); 

• Punctele esențiale din anunțuri și mesaje scurte, simple și clare; 

• Punctele esențiale în vorbirea standard clară pe teme familiare referitoare la activitatea 

profesională, școală, petrecerea timpului liber, etc; 

• Ideea principală din mai multe programe radio sau TV pe teme de actualitate sau de interes 

personal sau profesional, dacă sunt prezentate într-o manieră simplificată; 

• Nume cunoscute, cuvinte și propoziții foarte simple; de exmplu, din anunțuri, fișe sau 

cataloage; 

• Texte foarte scurte și simple; 

• Texte redactate, în principal, într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea profesională; 

• Descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor și a lucrărilor din scrisori personale. 

2. Înțelegere 

Studentul va putea: 

• Să comunice într-o conversație simplă, cu condiția ca interlocutorul să fie dispus să repete sau 

să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent și să îk ajute să formuleze ceea ce încearcă să 

spună; 

• Să formuleze întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată și să răspundă la 

asemenea întrebări; 

• Să comunice în situații simple și uzuale care presupun un schimb de informații simplu și direct 

pe teme și activități familiare; 

• Să facă față în majoritatea situațiilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr-o regiune 

unde este vorbită limba; 

• Să participe fără pregătire prealabilă la o conversație pe teme familiare, de interes personal sau 

referitoare la viața cotidiană (de ex. familie, petrecerea timpului liber, călătoriile activitatea 

profesională și actualități); 

• Să utilizeze expresii și fraze simple pentru a descrie unde locuiesc și oamenii pe care îi 

cunoaște, o serie de expresii și fraze pentru o descriere simplă a familiei mele sau a altor 

persoane, a condițiilor de viață, a studiilor și activităților mele profesionale sau recente; 

• Să lege expresii și să se exprime coerent într-o manieră simplă pentru a descrie experiențe, 

evenimente, obiectivele sale, să argumenteze și explice pe scurt opiniiloe și planurile, să 

povestească o întâmplare sau să relateze intriga unei cărți sau a unui film și să-ți exprime 

reacțiile. 

3. Scriere 

• Să scrie o carte poștală scurtă și simplă, de exmplu, cu salutări din vacanță, să completeze 

formulare cu detalii personale, de exemplu, numele, naționalitatea și adresa pe un formular de 

hotel; 

• Să scrie mesaje scurte și simple, să scrie o scrisoare personală foarte simplă, de exemplu, de 

mulțumire, să scrie un text simplu și coerent, teme familiare sau interes personal, să scrie 

scrisori personale descriind experiențe și impresii. 

4. Atitudinale 

• Promovarea rigorii științifice, atât față de colectarea, cât și prelucrarea datelor cercetării; 

• Promovarea utilizării programelor de calculator în achiziționarea de cunoștințe noi și în 

îmbunătățirea performanțelor lingvistice. 
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8. Conţinuturi 

Aplicaţii (Seminar) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Conținutul seminarului: 

A. Eines Semester 

1. Das Alphabet 

Die besonderen Laute der deutschen Sprache. 

Probleme de interferenz und Transfer zwischen ZP und 

Muttersprache. 

Anhand eines Textes wird das einfache Erkennen der Laute 

erlernt. 

2. Wir stellen uns vor. Berufe 

Das subtantiv 

Der Artikel und das Genus der Substantive. 

Die zusammengesetzten Substantive und ihre Übersetzung 

Die Deklination der Substantive. 

Die Pluralbildung. 

3. Wo arbeite ich? 

Das Verb – Infinitiv und sein Gebrauch als Imperativ. 

Das Präsensbildung. 

Das Personalpronomen. 

Die Topik im Huaptzatz. 

Eingeleiterer und uneingeleiterer Fragesatz. 

Die Interrogativpronomen und-adverbien. 

4. Wie sind die Dinge? 

Das Adjektiv 

Deklination des attributiven Adj. 

Die Stiegerung des Adj. 

Das Prädikatsnomen ausgerdrückt durch ein Adjektiv. 

5. Halbsemesterprüfung 

B. Zweites Semester 

1. Die Tage der Woche, Das Datum 

Das Numerale 

Das Ordnugszahlwort und das Datum 

Die bedeutendsten Zahlwörter – Bruchzahlen und 

Vervielfältigungszahlwörter. 

2. Mein Arbeitsplatz 

Das Possisivpronomen und die reflexiven Verben. 

3. Was habe ich gestern gemacht? 

Die Vergangenheit – das Partizip I und II, im Deutschen 

Die regelmäßigen und unregelmäßigen Verben. 

Der Imperfekt und sein Gebrauch in der Deutschen 

Sprache. 

Der Gebrauch de Partizips Iund II. 

4. In der Prüfung 

Das Zustands  - und Vorgangspassiv. 

Der Gebrauch de Passins im Deutchen 

5. In einer Werkstatt 

Eine kurze Wiederholung der wichtigsten Probleme 

Stellt euch einen kurnen Dialog vor. 

6. Jahresprüfung 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

2 

4 

 

 

2 

2 

2 

 

4 

 

 

2 

2 

2 

1 

 

 

3 

2 

4 

 

 

2 

Dezvoltarea exprimării 

orale, a receptării 

mesajului oral, a 

receptării me-sajului scris 

și a exprimării scrise. Se 

aplică diverse metode 

adecvate contextului de 

predare/învățare. 

 

Activtiăți: prevăzute 

• Activități comunicative 

scrise 

• Expunere orală 

• Dezbaterea 

• Clarificarea 

conceptuală 

• Activități de grup, 

individuale și pe 

perechi, conversație 

• Jocuri de rol 

• Exemplu demnstrativ 

• Descoperire dirijată 

• Proiectul e.t.c. 

 

Metode tradiționale: 

 

• Grammar Translation 

Method 

• The Audio – Lingual 

Method 

• Presentation, Practice, 

Production 

Metode moderne: 

 

• The Direct Method 

• Communicative 

Language Teaching 

• Suggestopedia 

• Community Language 

Learning  

• The silent Way. 

 

Bibliografie 

• Aufderstrasse, H. et. al., Themen 1, Max Hueber Verlag, 1983. 

• Hentschel, E.; Weydt, H. Handbuch der deutschen Grammatik 2, durchges. Aufl. Walter de Gruyter – Berlin – New 

York, Editura Universității suceava, 1994. 

• Livescu, J.; Savin, E., Lmba germană 3, București, Editura Științifică. 

• Poruciuc, anneliese, Einfuhrung in die Morphologie der deutschen Sprache, editura Universității Suceava, 2001 

(reeditat 2005). 

• Poruciuc, Anneliese, Deutche Phonetik und Rechtschreinbung der Laute, Demiurg, Iași, 1999. 

• Poruciuc, Anneliese, Eine Einfuhrung in die deutsche Syntax, Demiurg, Iași, 2005. 

Bibliografie minimală 

• Poruciuc, anneliese, Einfuhrung in die Morphologie der deutschen Sprache, editura Universității Suceava, 2001 

(reeditat 2005). 
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• Poruciuc, Anneliese, Deutche Phonetik und Rechtschreinbung der Laute, Demiurg, Iași, 1999. 

• Poruciuc, Anneliese, Eine Einfuhrung in die deutsche Syntax, Demiurg, Iași, 2005. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conținuturile disciplinei urmăresc adaptarea și sincronizarea cu discipline susținute în cadrul unor instituții 

naționale și internaționale de învățământ superior cu profil tehnic. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Seminar 

La fiecare seminar studenții sunt evaluați în 

funcție de participarea activă la rezolvarea 

sarcinilor de lucru atribuite, individual sau în 

perechi/grupuri. 

- colocviu scris/oral de sfârșit 

de semestru 

- activități aplicative: porto-

foliu cu traduceri, proiecte și 

lucrări practice; 

- test docimologic, probe spe-

cifice disciplineitraduceri de 

specialitate; 

- participare la discuții pe te-

me date, răspunsuri orale, 

prezentări. 

40% 

 

20% 

 

 

20% 

 

 

20% 

Standard minim de performanţă 

• Standarde minime pentru nota 5: 

- însușirea principalelor noțiuni, vocabular, gramatică; 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

25.09.2020 

 

 

 

 

 

  

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

25.09.2020 

 

 

 

 

Data aprobării în consiliul facultăţii Semnătura decanului 

01.10.2020 

 

 

 

 


