FIŞA DISCIPLINEI1

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Politehnica” din Timişoara

1.2 Facultatea2 / Departamentul3

Automatică şi Calculatoare / Calculatoare

1.3 Catedra

-

1.4 Domeniul de studii

Informatică

1.5 Ciclul de studii

Licenţă

1.6 Programul de studii / Calificarea

Informatică / Licențiat în Informatică

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
1
2.5 Semestrul
3.

Limba germană
Asist. dr. Andreea Ungureanu-Ruthner
2
2.6 Tipul de evaluare
D
2.7 Regimul disciplinei

Obligatorie

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
din care:3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
28
3.8 Total ore pe semestru
56
3.9 Numărul de credite
2
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe




Nu este cazul
Nivel A1

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

 Nu este cazul


CD-player, tablă

1

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3);

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina;

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului;

2
28
ore
10
4
10
4

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
profesionale4



Competente
transversale

 Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didacticştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor si a normelor de etică
profesională.
 Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate intr-un grup inter-disciplinar şi dezvoltarea capacităţilor
empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi colaborare cu grupuri diverse.
 Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de invăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de
valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice şi de comunicare ȋn limba
română şi ȋntr-o limbă de circulaţie internatională.

Utilizarea instrumentelor informatice ȋn context interdisciplinar.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice



Dobândirea nivelului A1 din Cadrul Comun European de Referinţă.


completarea cunoştinţelor de bază (gramatică si vocabular);



formarea abilităţilor de comunicare orală şi în scris;



formarea abilităţilor de înţelegere a unui mesaj scris sau oral;



formarea abilităţilor de exprimare a unei opinii, de a purta un dialog pe diferite teme.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

4

Număr de ore

Metode de predare

Aspectul competenţelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în
Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 şi programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă.

Bibliografie

8.2 Seminar/laborator
Tagesablauf – Arbeit – Freizeit: Am Morgen; Im Büro; Das
Interview; Freizeit; Gespräche im Alltag; Wie spät ist es?;
Tagesablauf; Beruf; Trennbare Verben und Satzklammer;
Unbestimmter Artikel, Negation, Verb und Ergänzungen.
Essen – Trinken – Einkaufen: Im Bistro; auf dem Markt; im
Einkaufszentrum, Supermarkt, Tante-Emma-Laden; Das Fest;
Nachfragen; Lebensmittel; Notizen machen; Modalverben:
Bedeutung, Satzklammer, Konjugation Präsens; Position des
Subjekts.
Sprachen lernen: Lernen: wie und warum?; So oder so?; Im
Deutschkurs; Lerntipps; Texte verstehen; E-mails schicken; Im
Kursraum, Lernen mit der CD-ROM; Dativ nach bestimmten
Prapositionen; Artikelworter und Substantiv: Dativ; Modalverben:
(nicht) dürfen- (nicht) müssen.
Recapitulare: Exerciţii de recapitulare şi fixare a problemelor
studiate; examinarea studenţilor.

Număr de ore
8

8

Metode de predare

Conversaţie, explicaţie,
exemplu, simulare conversaţii,
brainstorming, portofoliul
didactic, metoda proiectelor.

8

4

Bibliografie
1. Martin Müller, Paul Rusch, Theo Scherling, Optimal A1; Editura Langenscheidt; Berlin, 2004
2. Martin Müller, Paul Rusch, Theo Scherling, Reiner Schmidt, Lukas Wertenschlag, Heinz Wilms und Christiane Lemcke,
Moment Mal! Lehrbuch 1 und Arbeitsbuch 1; Editura Langenscheidt; Berlin 1997
3. Duden – Deutsche Grammatik; Editura Duden, Berlin, 2004

9. Corelarea conţinutului disciplinei cu cerinţele specialiştilor din domeniu şi cu aşteptările angajatorilor reprezentativi


Dobândirea unor cunoştinţe de bază a limbii germane, pentru a putea conversa cu parteneri din spaţiul germanofon. Mulţi
angajatori solicită astfel de cunoştinţe.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

10.5 Seminar /laborator

Examen scris. Activitatea la seminar.

Deţinerea
unor
cunoştinţe
de
bază
(gramatică si vocabular),
dovedite prin abilităţi de
comunicare orală şi în
scris; de înţelegere a
unui mesaj scris sau oral
şi de exprimare a unei
opinii sau de a purta un
dialog pe diferite teme,
corespunzătoare
nivelului de competenţă
A1 (nivel introductiv),
stabilit de către Cadrul
European Comun de
Referinţă pentru Limbile
străine. Studentul poate
înțelege și utiliza expresii
familiare și cotidiene,
precum
și
enunțuri
simple
care
vizează
satisfacerea
nevoior
concrete. Poate să se
prezinte sau să prezinte
pe cineva și să pună unei
persoane întrebări care o
privesc (locuința, relații,
ce îi aparține ...). Poate
să răspundă aceluiși tip
de
întrebări.
Poate
comunica simplu dacă
interlocutorul
vorbește
lent și distinct și se arată
cooperativ.

Examen scris. Activitate la seminar.

Nota finală
constă din nota
pe activitate
(50%) si nota la
examen (50%).
Nota finală
constă din
nota pe
activitate
(50%) si nota
la examen
(50%).

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se
verifică stăpânirea lui)

Ȋnsuşirea a minim 50% din cunoştinţele de gramatică şi vocabular predate la seminar. Exerciţii asemănătoare celor
efectuate la seminar
11.

Compatibilitate internaţională


Technical University of Sofia



Technical University of Catalonia



Technical University of Crete

Data completării
11.02.2014

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularilor de seminar

…………………….………

Asist. dr. Andreea UNGUREANURUTHNER
…………………….………

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament
………………..………………….………

