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PROGRAMA ANALITICĂ 

 

Denumirea disciplinei Limba germană 

 

Codul disciplinei M.T.1.1.7 Semestrul I Numărul de credite 3 

 

  

Categoria formativă a disciplinei 
DF – fundamentală, DG – generală , DS – de specialitate, DC – complementară , DU – 

umanistă 
DF 

Categoria de opţionalitate a discipline: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă 

(facultativă) 
DI 

 

 

Discipline 

anterioare 

Obligatorii Limba germană  

Recomandate Limba germană 

Obiective 1. Insuşirea unor cunoştinte lingvistice de bază în limba germană; 

2. Dezvoltarea deprinderilor de exprimare fluentă în limba germană; 

3. Receptarea corectă a textelor şi dialogurilor; 

4. Prezentarea şi însuşirea primelor elemente de limbaj specializat; 

5. Insuşirea şi fixarea cunoştinţelor gramaticale 

6. Familiarizarea cu elementele de cultură şi civilizaţie germană 

Competenţe 

generale şi 

specifice 

Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice 

disciplinei) 

Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, 

precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor 

practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi 

de aplicare) 

Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul 

ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / 

promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optimă 

şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în 

dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în 

relaţii de parteneriat cu alte persoane / instituţii cu responsabilităţi similare / 

participarea la propria dezvoltare profesională) 

Conţinut tematic 

al cursului 

Textele studiate sunt centrate pe contexte lingvistice autentice: noţiuni de 

prezentare, timpul, exprimarea orei, călătoriile, corpul uman şi sănătatea, familia şi 

locuinţa; atitudini comportamentale şi de modalităţi de actiune în diverse 

Numărul orelor pe semestru / activităţi 

Total C S L P SI 

28 14 14    

Facultatea Managementul Turistic şi 

Comercial 

Domeniul Economic 

Specializarea 

/ Programe 

de studii 

Economia comerţului, turismului şi 

serviciilor 



împrejurări (la cumpărături, pe stradă, la un congres, la sediul unei ambasade); 

elemente de cultură şi civilizaţie (spectacole, sărbători naţionale, cazuri specifice 

spaţiului germanofon). 

Teste şi teme de 

control 
1 

 

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, PV-Probă de verificare, LP-lucrări de 

control 
E 

Stabilirea notei 

finale (procentaje) 

-răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice 70% 

-activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect etc. 20% 

-teste pe parcursul semestrului 10% 

-teme de control - 

-activităţi ştiinţifice - 

Cerinţe minime 

pentru nota 5 

 

Pentru obţinerea notei 5 studentul trebuie să demonstreze achiziţia structurilor 

gramaticale de baza (cu un minim de greşeli); sa stăpânească structuri uzuale, 

minime de comunicare. 

Cerinţe minime 

pentru nota 10 

 

Pentru obţinerea notei 10 studentul trebuie să se exprime corect în scris, să aplice 

corect structurile gramaticale învăţate, să demonstreze însuşirea temeinică a 

noţiunilor de vocabular şi aplicarea acestora în contexte de viată autentice. 
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Lista materialelor 

didactice necesare 

Miţariu, Cristina, Limba germană, Editura Eurostampa, Timişoara, 2009. 

Diverse articole preluate de pe site-urile: www.dw-world.de; www.goethe.de; 

www.deutschland-tourismus.de; www.deutsch-lernen.com;  www.deutsch-

online.com  

 

Titular de disciplină Grad  didactic, titlu, prenume, nume Semnătura 

Christina Andreea 

Miţariu 
Lector dr. Christina Andreea Miţariu 

 

Legenda: C - curs, S – seminar, L – activităţi de laborator, P – proiect sau lucrări practice, SI – studiu individual 

http://www.dw-world.de/
http://www.goethe.de/
http://www.deutschland-tourismus.de/
http://www.deutsch-lernen.com/
http://www.deutsch-online.com/
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