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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Finanțe-Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanțe 
1.5 Ciclul de studii                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanțe și Bănci 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei              Limba germană 
2.2 Titularul activităților de curs    Asociat dr. Matiu Ioana  
2.3 Titularul activităților de seminar Asociat dr. Matiu Ioana 
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei DC 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână          2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1 
3.4 Total ore din planul de învățământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuția fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe                             7 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren                                                                            12 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri                   13 
Tutorat 10 
Examinări 5 
Alte activități     - 
3.7 Total ore studiu individual      47 
3.9 Total ore pe semestru            75 
3.10 Numărul de credite              3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum         Limba germană 
4.2 de competențe         Cunoștințe de limba germana  nivel minim A1 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfășurare a                                     
cursului                  

 Condiții de învățare activă și interactivă, activități didactice 
desfășurate în spirit euristic, problematizant; 

 Sală curs, mijloace de învățământ (PC, videoproiector), 
material didactic: prezentare PowerPoint, film didactic, 
planșe, schițe, note curs suport electronic. 

5.2. de desfășurare a                                    
seminarului/laboratorului 

 Condiții de învățare practic-aplicativă, în spirit euristic, 
problematizant; 

 Sală seminar, dotări materiale specifice ( PC, 
videoproiector) 
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6. Competențele specifice acumulate 
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- înțelegerea unui text de specialitate în limba germana 
- cunoașterea vocabularului de bază al limbii germane  
- înțelegerea mesajului oral în limba germană  
- capacitatea de a-și exprima opinia cu privire la mesajului unui text/discurs în limba germană 
- abilitatea de a se exprima coerent în limba germană in scris/oral  
- capacitatea de a citi corect un text în limba germană de o dificultate medie  
- deprinderea abilității de documentare în limba engleză, în domeniul de specialitate 
- interpretarea corectă a termenilor de specialitate 
- dezvoltarea unei atitudini pozitive față de limba germană și cultura germană 
- capacitatea de a utiliza informația dintr-un text de specialitate în limba germană  
pentru cercetare în domeniul de studiu principal 
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 - abilități de lucru în echipă,  
- recunoașterea și respectul diversității și multiculturalității, 
- autonomia învățării,  
- deschiderea către învățarea pe tot parcursul vieții,  
- abordarea diversității ca resursă in mediul educațional și social 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea abilităților generale de comunicare orală și scrisă în limba 
germană. 

7.2 Obiectivele specifice             Deprinderea vocabularului tehnic specific specializării și capacitatea 
de a-l utiliza în context profesional. 

    
8. Conținuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observații 
Dass – Nebensatze – Entschuldigung und 
Motivierung 

Expunerea, Dezbaterea, Materiale 
şi mijloace didactice utilizate: 

Suport de curs 

2 ore 

Interview 2 ore 
Ein Bewerbungsbrief schreiben 2 ore 
Angebot und Nachfrage 2 ore 
Das Futur I 2 ore 
Reflexive Verben 2 ore 
Ein Telefongesprach fuhren 2 ore 
Bibliografie 
 Deutsch – Aber Hallo! – Grammatikubungen, A1, Hans Witzlinger, www.deutschkurse.de 
 Balas Orlando, Limba germana – simplu si eficient, Polirom, Iasi 2015 
 Fleer, Sarah, Neue Freunde, leicht und logisch –, Langenscheidt, Munchen 2013 
 Boelcke Jurgen, Germana practica. Ed. Niculescu, Bucuresti 2002 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observații 
Dass – Nebensatze – Entschuldigung und 
Motivierung 

Activitate pe grupe, perechi, 
individuală, Materiale şi mijloace 
didactice utilizate: Suport de curs, 

fișe de lucru 

2 ore 

Interview 2 ore 
Ein Bewerbungsbrief schreiben 2 ore 
Angebot und Nachfrage 2 ore 
Das Futur I 2 ore 
Reflexive Verben 2 ore 
Ein Telefongesprach fuhren 2 ore 
Bibliografie 
 Balas Orlando, Limba germana – simplu si eficient, Polirom, Iasi 2015 
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 Fleer, Sarah, Neue Freunde, leicht und logisch –, Langenscheidt, Munchen 2013 
 Boelcke Jurgen, Germana practica. Ed. Niculescu, Bucuresti 2002 

 
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
 

Modalitatea prin care titularul de curs a stabilit conţinutul ştiinţific al cursurilor. 
 În vederea schiţării conţinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăţare titularul disciplinei s-a 

consultat cu colegi din ţară şi străinătate, specialişti în domeniu, titulari în învăţământul superior. 
  Discuţiile purtate în timpul meselor rotunde, conferinţelor şi cursurilor de pregătire la care a 

participat titularul de curs au vizat identificarea nevoilor şi aşteptărilor angajatorilor din domeniu şi 
coordonarea cu alte programe similare din cadrul altor instituţii de învăţământ superior.     

 Conţinuturile abordate acoperă teme fundamentale ale disciplinei ce asigură familiarizarea studenţilor 
cu problematica specifică disciplinei (concepte, teorii, idei, ipoteze, legi, principii şi metode de 
cunoastere, cercetare, analiză critică, inovare, transfer în sfera practică-productivă); 

 Curriculumul disciplinei este alcătuit astfel încât să faciliteze formarea competenţelor profesionale 
(specifice profesiei, prevăzute in documentele RNCIS) şi a competenţelor transversale; 

 Conţinuturile disciplinei sunt abordate în manieră inter-, intra-, trans- şi/sau  multidisciplinară astfel 
încât să stimuleze iniţiativa, independenţa în gândire, analiza critică şi  gândirea creativă, care stau la 
baza formării la studenţi a competenţelor necesare cercetării ştiinţifice în domeniu, a   competenţelor 
profesionale şi transversale necesare absolvenţilor pentru rezolvarea eficientă şi creativă a 
problemelor şi a situaţiilor noi de muncă; 

 Conţinuturile abordate cuprind teme de actualitate (pe plan local, naţional, internaţional) ce constituie 
subiectul de interes şi/sau al unor dezbateri/cercetări realizate de asociaţiile profesionale şi/sau 
angajatori. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                        
nota finală 

10.4 Curs              Cunoașterea conceptelor 
predate 

Verificare scrisa 50% 

10.5 Seminar/laborator Participare activă la 
seminarii, portofoliul de 
seminar 

Verificare orală pe 
parcurs 

50% 

   
10.6 Standard minim de performanță   
Cerințe pentru nota 5 
- îndeplinirea în proporție de 50% a criteriilor de evaluare, după însumarea punctajelor ponderate conform 
pct.10.3.  

 
 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


