
FIŞA DISCIPLINEI 

pentru anul universitar 2022/23 

(în baza OM nr. 5703/2011) 

1. Date despre program 

1.1. Instituția de învățământ superior Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca 

1.2. Facultatea/ DSPP Facultatea de Științe și Arte din Cluj-Napoca 

1.3. Domeniul de studii Relații internaționale și studii europene 

1.4. Ciclul de studii Licență 

1.5. Programul de studiu  Relații internaționale și studii europene 

1.6. Calificarea Licențiat în relații internaționale și studii europene 

 

2. Date despre disciplină 

2.0. Departamentul Departamentul de relații internaționale și studii 

europene 

2.1. Denumirea disciplinei Limbi moderne aplicate (germană) VI. 

2.2. Tipul activității Asistat integral  Asistat parțial:  Neasistat 

   

2.3. Titularul disciplinei   /Titularul cursului Móritz Kinga - Éva 

2.4. Titularul(ii) activităților de  

                              

seminar  

laborator Móritz Kinga - Éva 

proiect  

2.5. Anul de studiu III. 2.6. Semestrul 6 2.7. Forma de 

verificare 

Vp. 2.8. Tipul disciplinei DO 

2.9. Categoria 

formativă 

DC 2.10 

Categoria 

disciplinei 

 2.11. Codul 

disciplinei KBHB0026 

 

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/ 

     proiect/ 

     practică 

2 

3.4. Total ore din planul de 

învăţământ 

24 Din care: 3.5. curs  3.6. seminar/ 

       laborator/ 

       proiect/ 

       practică 

24 

3.7. Numărul de puncte de credit conform planului de învățământ 3 

3.8. Total ore pe semestru 75 

3.9. Total ore studiu individual 51 

3.10. Distribuția fondului de timp: ore 

a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 22 

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

teren 

18 

c) Pregătire seminarii /laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

d) Tutoriat 5 

e) Examinări  1 

f) Alte activități:   

Aprobat prin decizia Consiliului 

Facultăţii nr. 6/08.09.2022.  



 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competențe  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

 

6. Competențele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

p
ro

fe
si

o
n

a
le

 Noțiuni de bază în vederea stăpânirii limbii germane - în special pronunție, vocabular, conversație, 

ortografie, noțiuni gramaticale și abilitatea de a le pune în practică. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
a
n

sv
er

sa
le

 

Realizarea unor proiecte în echipă cu asumarea de roluri specifice precum și gestionarea 

informaţiilor specifice rezolvării sarcinilor complexe în context, prin utilizarea limbii germane ca 

limbă străină. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor acumulate) 

 

8. Conținuturi 

 

8.3. Laborator Metode de predare Fond de 

timp 

alocat/ 

Observații 

Glück und Freude 

definieren. Zeitungsartikel 

verstehen. Futur I.  

Exerciții de completare pe baza unui suport vizual; exerciții de 

redactare de propoziții, jocuri didactice:  rebus, grilă etc., exerciții 

de corectare a pronunției, 

dialoguri, conversații, joc de rol. 

2 ore 

Medien im Alltag darstellen. 

Zweiteilige Konjunktoren. 

Exerciții de completare, exerciții de redactare mesaje scurte etc., 

exerciții de confirmare a înțelegerii globale a unui text audiat, prin 

îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. bifează, desenează etc.); 

exerciții de repetare după model. 

2 ore 

Über die Zukunft sprechen.  Exerciţii de tip adevărat/ fals, exerciţii de alegere (din soluţii 2 ore 

5.1.  De desfășurare a cursului  

5.2.  De desfășurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului/practicii 

Sală de 20 locuri, dotată cu tablă, calculator, lumină 

naturală și artificială, posibilitate de reglare a acusticii. 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral, dezvoltarea  capacității 

de exprimare orală,  dezvoltarea  capacității de receptare a mesajului scris,  

dezvoltarea  capacității de exprimare în scris. 

7.2. Obiectivele specifice 

 

Dezvoltarea a interesului pentru studiul limbii germane şi al civilizaţiei din 

spaţiul cultural germanofon. 



Radiosendungen verstehen. multiple), exerciţii de confirmare a receptării, prin răspunsuri la 

întrebări de control, exerciţii de citire cu voce tare (pe roluri, în 

grup, individual), exerciţii de repetare după model. 

Essgewohnheiten und 

Bräuche. Wortstellung und 

Adjektive mit Präpositionen. 

Exerciții de completare pe baza unui suport vizual; exerciții de 

redactare de propoziții, jocuri didactice:  rebus, grilă etc., exerciții 

de corectare a pronunției, 

dialoguri, conversații, joc de rol. 

2 ore 

Über soziale Berufe 

sprechen. 

Reflexivpronomen. 

Exerciții de completare, exerciții de redactare mesaje scurte etc., 

exerciții de confirmare a înțelegerii globale a unui text audiat, prin 

îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. bifează, desenează etc.); 

exerciții de repetare după model. 

2 ore 

Gespräche beim Arzt. 

Angaben zur Person.  

Wohnsituationen 

beschreiben. 

Exerciții de tip adevărat/ fals, exerciții de alegere (din soluții 

multiple), exerciții de confirmare a receptării, prin răspunsuri la 

întrebări de control, exerciții de citire cu voce tare (pe roluri, în 

grup, individual), exerciții de repetare după model. 

2 ore 

Konflikte lösen. Anzeigen 

formulieren. Sachtexte 

verstehen. 

Exerciții de completare pe baza unui suport vizual; exerciții de 

redactare de propoziții, jocuri didactice:  rebus, grilă etc., exerciții 

de corectare a pronunției, 

dialoguri, conversații, joc de rol. 

2 ore 

Über Probleme sprechen.  

Entscheidungen treffen. 

Berichte lesen. Konjunktiv 

II. 

Exerciții de completare, exerciții de redactare mesaje scurte etc., 

exerciții de confirmare a înțelegerii globale a unui text audiat, prin 

îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. bifează, desenează etc.); 

exerciții de repetare după model. 

2 ore 

Berichte verstehen. 

Entscheidungen treffen. 

Pronomen und 

Artikelwörter.  Nebensätze. 

Exerciții de tip adevărat/ fals, exerciții de alegere (din soluții 

multiple), exerciții de confirmare a receptării, prin răspunsuri la 

întrebări de control, exerciții de citire cu voce tare (pe roluri, în 

grup, individual), exerciții de repetare după model. 

2 ore 

Erholung und Beruf. 

Argumentieren lernen. 

Vorschrifte verstehen. 

Lokalangaben und 

Temporalangaben. 

Exerciții de completare pe baza unui suport vizual; exerciții de 

redactare de propoziții, jocuri didactice:  rebus, grilă etc., exerciții 

de corectare a pronunției, 

dialoguri, conversații, joc de rol. 

2 ore 

Stadtentwicklungen 

darstellen. Natur, Klima und 

Wetter. Plusquamperfekt. 

Exerciții de completare, exerciții de redactare mesaje scurte etc., 

exerciții de confirmare a înțelegerii globale a unui text audiat, prin 

îndeplinirea unei sarcini simple (de ex. bifează, desenează etc.); 

exerciții de repetare după model. 

2 ore 

Textreferenzen verstehen. 

Argumentieren lernen. 

Exerciţii de tip adevărat/ fals, exerciţii de alegere (din soluţii 2 ore 



Einen Arbeitsplatz 

beschreiben. 

multiple), exerciţii de confirmare a receptării, prin răspunsuri la 

întrebări de control, exerciţii de citire cu voce tare (pe roluri, în 

grup, individual), exerciţii de repetare după model. 

 

 

Bibliografie 
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Specht, Monika Bovermann, Angela Pude Hueber Verlag 2022. 

 

Schritte plus Neu, Lehrerhandbuch, Hueber Verlag 2022. 

 

Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache - Anne Buscha, Leipzig, Schubert Verlag, 2010. 

Leitfaden der deutschen Grammatik – Gerhard Helbig, Joachim Buscha, Berlin, Langenscheidt, 2000. 

Übungsgrammatik Deutsch – Gerhard Helbig, Joachim Buscha, Berlin, Langenscheidt, 2000. 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Corespunde cu conținutul convenit cu specialiștii ARACIS. 

 

 

10. Evaluare 

A. Condiții de îndeplinit pentru prezentarea la evaluare: 

 

Activitățile laboratoare trebuie promovate înainte de intrarea la examen. 

 

 

B. Criterii, metode și ponderi în 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    

Proiect Verificare pe parcurs Examen după subiecte 

formulate 

100% 

Practică    

10.6. Standard minim de performanță 

 

Participarea activă la discuții angajate pe diverse teme din timpul semestrului, cunoștințe teoretice dobândite 

la curs, prezență obligatorie în proporție de 80%. 
 

 

  

https://www.thalia.de/shop/home/mehr-von-suche/ANY/sv/suche.html?mehrVon=Duden%20ein%20Imprint%20von%20Cornelsen%20Verlag%20GmbH

