
 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Inginerie Industrială, Robotică şi Managementul Producţiei 

1.3 Departamentul Limbi moderne şi comunicare 

1.4 Domeniul de studii Inginerie  Industrială 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea TCM 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

1.8 Codul disciplinei 8.20 (f)  

 

 

 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limbi moderne  I (franceză) 

2.2 Aria de conţinut Limbă, literatură, lingvistică 

2.3 Responsabil  de curs  

2.4 Titularul activităţilor de seminar / 

laborator / proiect 

 Conf.dr.Cristiana Bulgaru  

2.5 Anul de studiu               1 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DC/DOP 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs - 3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 52 din care:   3.5 curs - 3.6 seminar / laborator 28 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 4 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 2 

3.7 Total ore studiu individual 24  

3.8 Total ore pe semestru 52  

3.9 Numărul de credite 2  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe Nivel minim de cunoaştere a limbii străine a1 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurare a seminarului / laboratorului / 

proiectului 

Proiector multimedia, CD-player (onsite) 

Platforma TEAMS (online) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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• Identificarea trăsăturilor distinctive ale limbii străine pentru scopuri specifice; 

 

• Utilizarea structurilor lingvistice necesare pentru elaborarea unor mesaje scrise / orale eficiente; 
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•Cunoaşterea convenţiilor de comunicare orală/ scrisă în situaţii profesionale şi a importanţei respectării 

codului etic al  profesiei. 

 

• Capacitatea de documentare în limba străină, utilă carierei academice și/sau profesionale; 

 

• Competențe de comunicare orală și scrisă în cadrul echipelor profesionale multiculturale. 

  

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
Dezvoltarea competenţei de comunicare scrisă şi orală în context academic şi 

profesional 

7.2 Obiectivele specifice 
 

 
Consolidarea cunoştinţelor lexicale, gramaticale şi discursive de bază în limba 

franceză generală 

 

Dezvoltarea competenţei de a înțelege, a transmite și a evalua mesaje scrise şi 

orale în context profesional.  

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

 

8.2 Seminar / laborator / proiect Metode de predare Observaţii 

1. Organizarea grupelor pe nivel / test de plasare 

2.  Coordonatele personale: cartea de vizită, fişa de înscriere la bibliotecă  

3. Orarul unui student în anul întâi  

4. Programul cotidian 

5. Învăţământul superior tehnic 
6. Ramurile ingineriei 

7. Integrarea în mediul universitar şi ştiinţific internaţional 

8 Oferta de loc de muncă sau de stagiu   

9. CV,  scrisoarea de intenţie 

10. Interviul de angajare – structură, întrebări frecvente 

11.  Simularea interviului de angajare (evaluare orală) 

13. Simularea interviului de angajare (evaluare orală) 

14. Test scris  - Quiz sau Assignement în varianta online 

 

-prezentare 

conţinuturi noi 
(lexic, gramatică); 

-exploatare de text; 

-fixare prin exerciţii; 

- ascultare material 

înregistrat; 

-conversaţie, 

monolog, joc de rol 

Pentru 

scenariul 

de 

desfăşurare 

online: se 
lucrează pe 

paltforma 

Teams, 

studenţii 

trebuind să 

aibă 

deschise 

camera şi 

microfonul.  

Bibliografie 

1.Ioani, M., Le français de la communication scientifique et technique,Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca,2002 

 2. Parizet, M.L., Grandet, E., Corsain, M., Activités pour le Cadre Européen Commun de Référence – Niveau a1, Ed. 
Clé International, 2005 

3. Miquel, C., Grammaire en dialogues – niveau itermédiaire, Ed. Clé International, 2007 . 
4. Barthes, M. Chavelon, B., Je parle, je pratique le francais, PUG, 2005 

5. dosar muncă individuală întocmit şi distribuit de către cadrul didactic. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

•Conţinuturile seminariilor îi familiarizează pe studenţi cu diverse aspecte ale inserţiei profesionale (prezentarea la 

un interviu, documentele necesare găsirii unui loc de muncă sau a unei burse de studiu în străinătate). 

 

 



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 / Laborator 

 

Îndeplinirea sarcinilor de lucru la  testul 

scris (onsite sau online), susţinerea unei 

conversaţii sau a unui monolog,activitatea 

de seminar + teme 

Un test scris  / Quiz sau test 

tip assignement + evaluare 

orală +activitatea la seminar 

(participare activă, teme 
efectuate) 

TS= 4 pct, O= 3 

pct A = 3 pct.. 

Fiecare 

componentă a 
notei se acordă 

dacă sarcinile au 

fost rezolvate 

corect în 

proporţie de 

min. 60% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Îndeplinirea a 50 % din criteriile de evaluare 

 

 

Data completării                  

 

01.09.2021 

Titular de curs     

 

 

..................................................                  

Titular de seminar : 

Conf.dr.Cristiana Bulgaru 

 

.................................................. 

 
Data avizării în Departament 

09.09.2021 

 

.................................................. 

 
Director Departament 

Conf.dr. Ruxanda Literat 

.................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Constructii de Masini 

1.3 Departamentul Limbi moderne şi comunicare 

1.4 Domeniul de studii Inginerie Industrială 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea TCM 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

1.8 Codul disciplinei 18.20 (f) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limbi moderne  II (franceză) 

2.2 Aria de conţinut Limbă, literatură, lingvistică 

2.3 Responsabil  de curs  

2.4 Titularul activităţilor de seminar / 
laborator / proiect 

Conf.dr. Cristiana Bulgaru 

2.5 Anul de studiu               1 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DC/DOP 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs - 3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 52 din care:   3.5 curs - 3.6 seminar / laborator 28 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 4 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 2 

3.7 Total ore studiu individual 24  

3.8 Total ore pe semestru 52  

3.9 Numărul de credite 2  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe Promovare verificare sem. 1, nivel minim de cunoştinţe a2 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului / laboratorului / 

proiectului 

Proiector multimedia, CD player (onsite) 

Platforma TEAMS (online) 

 
1. Competenţele specifice acumulate 
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•Aplicarea regulilor gramaticale, de format şi a convenţiilor privitoare la redactarea textelor ştiinţifice 

şi tehnice în limba străină. 
 

•Elaborare, reformulare, rezumare şi sinteză de texte în stil formal ştiinţific şi tehnic. 
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• Capacitatea de documentare în limba străină, utilă carierei academice şi/sau profesionale. 

 

• Competenţe de comunicare orală şi scrisă în cadrul echipelor profesionale multiculturale. 
 

• Cunoaşterea convenţiilor de comunicare orală/ scrisă în situaţii profesionale şi a importanţei 

respectării codului etic al  profesiei. 

 

 

7 Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea de competenţe lingvistice şi comunicative într-o limbă 

străină în situaţii cu caracter profesional. 

7.2 Obiectivele specifice Asimilarea lexicului de bază din domeniile de interes şi din 

domeniile conexe ştiinţei şi ingineriei. 

Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi de comunicare în 

limba străină. 

 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs - Metode de predare Observaţii 

  

8.2 Seminar / laborator / proiect Metode de predare Observaţii 

1. Matematica: operaţiile aritmetice, puterile, fracţiile, câteva simboluri 
matematice 

2.Matematica: corpuri şi figuri, forme şi dimensiuni 

3. Fizica – tipuri de forţe 

4. Fizica – principiul acţiunii şi reacţiunii 

5. Materialul industrial: proprietăţi, utilizare 

6. Materialul industrial : prelucrare 

7. Robotul industrial: definiţie, descriere, clasificare 

8. Aplicaţiile roboţilor industriali 

9 Calculatorul – arhitectura unui calculator 

10. Calculatorul la locul de muncă 

11. Internetul  
12. Recapitulare 

13. Test scris 

14. Evaluare orală şi notare            

 
 

-prezentare 

conţinuturi noi 

(lexic, gramatică); 

-exploatare de text; 

-fixare prin exerciţii; 

- ascultare material 

înregistrat; 

-conversaţie, 

monolog. 

Pentru 

scenariul 

de 

desfăşurare 

online: se 

lucrează pe 

paltforma 

Teams, 

studenţii 

trebuind să 

aibă 
deschise 

camera şi 

microfonul. 

Bibliografie 

1. Teşculă, C.,  Le français de la technique: lexique,grammaire et structures du discours, Ed. UTPRES, Cluj-Napoca, 

2005 

2.Ioani, M., Le français de la communication scientifique et technique,Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca,2002 

3.Pãun, C., Limba franceză pentru ştiinţă şi tehnică, Ed. Niculescu, Bucureşti, 1999 

4. Parizet, M.L., Grandet, E., Corsain, M.,  Activités pour le Cadre Européen Commun de Référence – Niveau B1, Ed. 

Clé International, 2005 

5. Miquel, C., Grammaire en dialogues – niveau intermédiaire, Ed. Clé International, 2007 sau orice manual / 
culegere de exerciţii disponibile în biblioteci şi librării 

6. dosar muncă individuală întocmit şi distribuit de către cadrul didactic. 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 



•Conţinuturile seminariilor le vor permite sudenţilor să comunice în limbajul propriu specializării studiate, fapt care 

ar putea constitui un avantaj în găsirea unui loc de muncă sau la efectuarea unor stagii de pregătire în societăţile 

multinaţionale de pe plan local. 

 

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 / Laborator 

 

 

Îndeplinirea sarcinilor de lucru la  testul 

scris (onsite sau online), susţinerea unei 

conversaţii sau a unui monolog,activitatea 

de seminar + teme 

 

Un test scris  / Quiz sau test 

tip assignement + evaluare 

orală +activitatea la seminar 

(participare activă, teme 

efectuate 

TS= 4 pct, O= 3 

pct A = 3 pct.. 

Fiecare 

componentă a 

notei se acordă 

dacă sarcinile au 

fost rezolvate 
corect în 

proporţie de 

min. 60% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Îndeplinirea a 50 % din criteriile de evaluare 

 

 

Data completării                  

 

01.09.2021 

Titular de curs     

 

 

..................................................                  

Titular de seminar / laborator / proiect 

Conf. dr. Cristiana Bulgaru 

.................................................. 

 

Data avizării în Departament 

09.09.2021 

 
.................................................. 

 

Director Departament 

Conf.dr.Ruxanda Literat 

.................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Constructii de Maşini 

1.3 Departamentul Limbi moderne şi comunicare 

1.4 Domeniul de studii Inginerie  Industrială 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea TCM 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

1.8 Codul disciplinei 29.20 (f) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limbi moderne (franceză) III 

2.2 Aria de conţinut Limbă, literatură, lingvistică  

2.3 Responsabil  de curs  

2.4 Titularul activităţilor de seminar / 

laborator / proiect 

Conf.dr. Cristiana Bulgaru 

2.5 Anul de studiu               2 2.6 Semestrul 1 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DC/DOP 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs - 3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 52 din care:   3.5 curs - 3.6 seminar / laborator 28 

Distribuţia fondului de timp Ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 2 

3.7 Total ore studiu individual 24  

3.8 Total ore pe semestru 52  

3.9 Numărul de credite 2  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  

4.2 de competenţe Promovarea testelor de semestru din anul I, nivel minim de cunoaştere a limbii străine a2-

b1 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a seminarului / laboratorului / 

proiectului 

Proiector multimedia, CD player (Onsite) 

Platforma TEAMS (Online) 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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Vocabular tehnic lărgit în domeniul tehnic al specialităţii. 

Structuri discursive şi lexico-gramaticale specifice unui text tehnic autentic. 
 

Elaborare, reformulare, rezumare şi sinteză de texte în stil formal tehnic 
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Aplicarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi tehnicilor de comunicare cu scop profesional în limba de 

circulaţie internaţională  a informaţiilor ştiinţifice şi tehnice. Utilizarea avizată a surselor informaţionale în 
limba străină în vederea pregătirii studenţilor pentru dezvoltarea personală şi formarea profesională 

continuă. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Dezvoltarea de competenţe lingvistice şi comunicative într-o limbă străină în 

situaţii cu caracter profesional. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

Asimilarea lexicului lărgit din domeniul ştiinţei şi  ingineriei. 

Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice pentru folosirea referinţelor în 

limba străină. 

Redactarea de rezumate/texte scurte cu conţinut tehnic 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

8.2 Seminar / laborator / proiect Metode de predare Observaţii 

1. Recapitulare 

2. Maşini-unelte: descriere 

3. Maşini-unelte: utilizare, funcţionare  

4. Maşini-unelte cu comandă numerică 

5. Aparatura electrocasnică - redactarea unor instrucţiuni de folosire / 

prospect  pentru un aparat electrocasnic;  

6. Evaluarea textelor studenţilor 
7. Automobilul: componente, mărci, constructori 

8. Tipuri de motoare 1 

9. Tipuri de motoare 2 

10. Cumpărarea unui automobil  

11. Cumpărarea unui automobil – negociere 

12. Accidente şi incidente 

13. Evaluare scrisă 

14. Evaluare orală  

-prezentare conţinuturi noi 

(lexic, gramatică); 

-exploatare de text; 

-fixare prin exerciţii; 

- ascultare material 

înregistrat; 

-conversaţie, 

monolog. 

Pentru 

scenariul 

de 

desfăşurare 

online: se 

lucrează pe 

paltforma 
Teams, 

studenţii 

trebuind să 

aibă 

deschise 

camera şi 

microfonul 

Bibliografie 

 

1. Teşculă, C.,Le français de la technique: lexique,grammaire et structures du discours, Ed. UTPRES, Cluj-Napoca, 

2005 
2.Ioani, M. – Le français de la communication scientifique et technique,Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca,2002 

3.Pãun, C. -  Limba franceză pentru ştiinţă şi tehnică, Ed. Niculescu, Bucureşti, 1999 

4. Parizet, M.L., Grandet, E., Corsain, M. - Activités pour le Cadre Européen Commun de Référence – Niveau B1, 

Ed. Clé International, 2005 

5. Miquel, C., Grammaire en dialogues – niveau itermédiaire, Ed. Clé International, 2007 sau orice manual / 

culegere de exerciţii disponibile în biblioteci şi librării  
6.Granescu, M. Ioani M. (coord.), Teste de competenta lingvistica, Cluj-Napoca: Editura Napoca Star, 2009. 

7. dosar muncă individuală întocmit şi distribuit de către cadrul didactic. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

•Conţinuturile seminariilor le vor permite sudenţilor să comunice în limbajul propriu specializării studiate, fapt care 

ar putea constitui un avantaj în găsirea unui loc de muncă sau la efectuarea unor stagii de pregătire în societăţile 

multinaţionale de pe plan local . 

 

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/Laborator  

 

Îndeplinirea sarcinilor 

de lucru la  testul scris 

(onsite sau online), 

Un test scris  / Quiz sau test tip 

assignement + evaluare orală 

+activitatea la seminar (participare 

TS= 4 pct, O= 3 pct A 

= 3 pct.. 

Fiecare componentă a 



susţinerea unei 

conversaţii sau a unui 

monolog,activitatea de 
seminar + teme 

 

 

 

activă, teme efectuate 

 

 
 

notei se acordă dacă 

sarcinile au fost 

rezolvate corect în 
proporţie de min. 60% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Îndeplinirea a 50 % din criteriile de evaluare 

 

 

Data completării                  

 

11.10.2020 

Titular de curs     

 

 

 

..................................................                  

Titular de seminar / laborator / proiect 

Conf.dr. Cristiana Bulgaru  

.................................................. 

 

Data avizării în Departament 
11.10.2020 

.................................................. 

 

Director Departament 
Conf.dr.Ruxanda Literat 

.................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

1.2 Facultatea  Constructii de Masini 

1.3 Departamentul Limbi moderne şi comunicare 

1.4 Domeniul de studii Inginerie  Industrială 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea TCM 

1.7 Forma de învăţământ IF – învăţământ cu frecvenţă 

1.8 Codul disciplinei 38.20 (f) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Limbi moderne IV (franceză) 

2.2 Aria de conţinut Limbă, literatură, lingvistică 

2.3 Responsabil  de curs - 

2.4 Titularul activităţilor de seminar / 
laborator / proiect 

Conf.dr. Cristiana Bulgaru  

2.5 Anul de studiu               2 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei DC/DOP 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care:   3.2 curs -  3.3 seminar / laborator  2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 52 din care:   3.5 curs - 3.6 seminar / laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 2 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi................................... 2 

3.7 Total ore studiu individual 24  

3.8 Total ore pe semestru 52  

3.9 Numărul de credite 2  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe Promovarea testelor din semestrele anterioare, nivel minim de cunoaştere a limbii străine b1 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului - 

5.2. de desfăşurare a seminarului / laboratorului / 

proiectului 

Proiector multimedia, CD player 

 

6. Competenţele specifice acumulate 



C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n
al

e 

Aplicarea regulilor gramaticale, de format şi a convenţiilor privitoare la scrierea documentelor tehnice în 

limba străină 

Elaborare, reformulare, rezumare şi sinteză de texte în stil formal tehnic 
C

o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

Aplicarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi tehnicilor de comunicare interpersonală cu scop profesional în 

limba de circulaţie internaţională a informaţiilor ştiinţifice şi tehnice. Utilizarea avizată a surselor 

informaţionale în limba străină în vederea pregătirii studenţilor pentru dezvoltarea personală şi formarea 

profesională continuă. 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Dezvoltarea de competenţe lingvistice şi comunicative într-o limbă străină în 

situaţii cu caracter profesional. 

7.2 Obiectivele specifice 

 

Asimilarea lexicului lărgit aferent domeniului ştiinţei şi  ingineriei. 

Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi comunicative în realizarea unei 

prezentări orale în limba străină. 

Redactarea în scris a textului prezentării orale cu conţinut tehnic. 

 

 
8. Conţinuturi 

8.1 Curs - 

8.2 Seminar, laborator, proiect 

Metode de predare Observaţii 

1. Recapitulare 

2. Procese şi operaţii industriale – succesiunea etapelor  

3.  Echipamente – descriere 

4. Echipamente – functionare. 

5. Piese, dispozitive, organe – descriere, funcţionare 

6. Redactarea unui rezumat - exerciţii pregătitoare  

7. Redactarea unui rezumat  
8. Evaluarea rezumatelor 

9. Prezentarea orală – pregătire 

10. Elaborarea suportului scris al prezentării  

11. Elaborarea suportului scris al prezentării 

12. Susţinerea prezentării I – evaluare, autoevaluare 

13. Susţinerea prezentării II – evaluare, autoevaluare 

14.  Test final / Quiz 

-  recapitulare, 

explicare;  

-fixare prin exerciţii; 

- ascultare material 

înregistrat; 

- furnizarea unei grile 

de autoevaluare. 

 

Pentru 

scenariul 

de 

desfăşurare 

online: se 

lucrează pe 

paltforma 

Teams, 

studenţii 

trebuind să 

aibă 
deschise 

camera şi 

microfonul 
 

  
Bibliografie 
1. Teşculă, C., Le français de la technique: lexique,grammaire et structures du discours, Ed. UTPRES, Cluj-

Napoca, 2005 

2.Ioani, M., Le français de la communication scientifique et technique,Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca,2002 

3.Pãun, C., Limba franceză pentru ştiinţă şi tehnică, Ed. Niculescu, Bucureşti, 1999 
4. Parizet, M.L., Grandet, E., Corsain, M., Activités pour le Cadre Européen Commun de Référence – Niveau B1, 

Ed. Clé International, 2005 

5.Miquel, C., Grammaire en dialogues – niveau itermédiaire, Ed. Clé International, 2007  

6. dosar muncă individuală întocmit şi distribuit de către cadrul didactic.  

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile seminariilor le vor permite sudenţilor să comunice în limbajul propriu specializării studiate, fapt care ar 

putea constitui un avantaj în găsirea unui loc de muncă sau la efectuarea unor stagii de pregătire în societăţile 

multinaţionale de pe plan local . 

 

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 / Laborator 

 

Îndeplinirea sarcinilor de lucru 

pe parcursul semestrului 

(portofoliul de teme, suportul 
scris al prezentării) +  

susţinerea prezentării 

. 

Un test scris (onsite) / Quiz sau 

test tip assignement (onine 

TEAMS)  din materia de seminar 
(T)  

Activitatea la seminar (redactarea 

rezumatului, alte teme) – 

evaluare pe parcurs  (A) 

Prezentarea orală (P) 

 

 T(3 pct), A(3 pct), P 

(4 pct) 

10.6 Standard minim de performanţă 

Îndeplinirea a 50 % din criteriile de evaluare. 

 

 

Data completării                  
 

11.10.2020 

Titular de curs     

 
-  

Titular de seminar / laborator / proiect 

Conf.dr.Cristiana Bulgaru,  
 

.................................................. 

 

Data avizării în Departament 

11.10.2020 

 

.................................................. 

 

Director Departament 

Ruxanda Literat 

.................................................. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


