FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Tehnică din Cluj‐Napoca
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei
Limbi Moderne si Comunicare
Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii
informaţionale
Licenţă
Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii/ Inginer
IF – învăţământ cu frecvenţă
TST31.30

1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
1.7 Forma de învăţământ
1.8 Codul disciplinei

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Limba germană
2.2 Aria de conţinut
CT2
2.3 Responsabil de curs
Lect. dr. Mona Tripon, Tripon.Mona@lang.utcluj.ro
2.4 Titularul activităţilor de seminar /
Lect.dr. Mona Tripon
laborator / proiect
2.5 Anul de studiu
2 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de evaluare C 2.8 Regimul disciplinei

DC/DOB

3. Timpul total estimat
din care: 3.2 curs

1 3.3 seminar / laborator

3.4 Total ore din planul de învăţământ 26 din care: 3.5 curs

14 3.6 seminar / laborator

3.1 Număr de ore pe săptămână

1

ore

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs,bibliografie şi notiţe

6

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

2

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

4

Tutoriat
Examinări
Alte activităţi

3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

12
26
1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
parcurgerea disciplinelor Limba germane 1
4.2 de competenţe

Nivel minim de competenţă lingvistică A2 conform CECR

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

N/A

5.2. de desfăşurare a seminarului /
laboratorului / proiectului

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Lectura critică a documentelor, evaluarea tipologiei lor, identificarea caracteristicilor
formale şi informale.
Aplicarea cunoştinţelor gramaticale şi discursive specifice textelor tehnice în exprimarea
orală şi scrisă.
Utilizarea unui vocabular adecvat domeniilor tehnice, ştiinţifice, de afaceri.
Redactarea de instrucţiuni, descriere tehnică, eseu argumentativ.
Înţelegerea orală a documentelor audio‐vizuale în limbaj standard, a punctului de vedere al
locutorului, selectarea şi reţinerea informaţiilor utile.
Exprimare orală nuanţată şi precisă în dezbaterea şi argumentarea unei teme de ordin
tehnic sau ştiinţific cu caracter general.
Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.
Nivelul de competenţă lingvistică determină capacitatea de documentare în limba străină
pentru domeniile de specialitate.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Evaluarea competenţelor lingvistice conform Cadrului European Comun
disciplinei
de Referinţă
‐ Înţelegerea documentelor, evaluarea tipologiei lor, identificarea
caracteristicilor formale şi informale
‐ Redactarea de micro‐texte (instrucţiuni, descriere tehnică, eseu
argumentativ)
7.2 Obiectivele specifice
‐ Înţelegerea documentelor audio, a punctului de vedere al locutorului,
selectarea şi reţinerea informaţiilor cheie.
‐ Exprimare orală nuanţată şi precisă în expunerea unui subiect, în
dezbaterea şi argumentarea unei teme de ordin tehnic sau ştiinţific cu
caracter general.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Înţelegerea documentelor scrise. Metode de evaluare a înţelegerii
prin: reconstituire, reformulare, completare, rezumare, etc
2. Înţelegerea globală, secvenţială, punctuală. Tehnici de lectură: de
la lectura metodică, aplicată, la lectura rapidă prin scanarea
textului.
3. Ascultarea – identificarea situaţiei de comunicare şi a tipurilor de
discurs. Strategii de evaluare a ascultării: sinteză, prelevare
selectivă, relaţionare cu alte tipuri de mesaje (scheme, grafice,
ilustraţii)
4. Redactarea – selectarea modelului textual: descriptiv, explicativ,
etc. Etapele redactării: selecţia informaţiei, diagrama ideilor,

Metode de predare
Predarea
interactivă
Analiza modelelor
de testare şi
evaluare a
înţelegerii şi a
exprimării orale şi
scrise. Exerciţii
practice de
prelucrare a
textului, de

Observaţii

elaborarea textului potrivit convenţiilor discursive (claritate, redactare
coerenţă, concizie, lizibilitate).
exprimare orală
5. Exprimarea orală – principii conversaţionale în interacţiune: Testarea efectivă a
formularea de întrebări deschise, exprimarea opiniei, a acordului/ competenţelor .
dezacordului.
6. Testarea competenţelor lingvistice (înţelegere şi exprimare scrisă)
7. Testarea competenţelor lingvistice (ascultare şi exprimare orală)
Bibliografie
1. (Col.Catedra de Limbi Moderne), 2009, Teste de competenţă lingvistică, Napoca Star, Cluj‐Napoca
2. (Col.Departamentul de Limbi Moderne și comunicare), 2014, Teste de competenţă lingvistică – Limbi
străine pentru știință și tehnică, UTPres, Cluj‐Napoca
3. Dinsel, S./Geiger, S.: Großes Übungsbuch Deutsch – Grammatik, 2009, Hueber Verlag
4. Tripon, M.: Faszination Technik. Sprachtrainer Deutsch für Studenten technischer Universitäten.
Editura Napoca Star, Cluj‐Napoca, 2012
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Competentele achizitionate vor fi necesare angajatilor in urmatoarele ocupatii posibile conform COR
(Inginer electronist, transporturi, telecomunicatii; Proiectant inginer electronist; Proiectant inginer de
sisteme si calculatoare; Inginer proiectant comunicatii) sau in noi ocupatii propuse pentru a fi incluse in
COR (Inginer suport vânzari; Dezvoltator de aplicatii multimedia; Inginer operare retea; Inginer testare
sisteme de comunicatii; Manager proiect; Inginer de trafic; Consultant pentru sisteme comunicatii).
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

Înţelegerea documentelor scrise,
evaluarea tipologiei lor, identificarea
caracteristicilor formale şi informale
Redactarea de micro‐texte
(instrucţiuni, descriere tehnică, eseu
argumentativ)
Înţelegerea documentelor audio,
selectarea şi reţinerea informaţiilor Testarea competenţelor:
10.4 Curs
cheie.
înţelegere scrisă şi orală 50%
Exprimare orală precisă în expunerea exprimare scrisă şi orală 50%
unui subiect, în dezbaterea şi
argumentarea unei teme de ordin
tehnic sau ştiinţific cu caracter
general.
Corectitudina lexicală, gramaticală şi
discursivă în exprimarea orallă şi
scrisă
10.6 Standard minim de performanţă
- 60% din punctajele aferente fiecărei deprinderi (înţelegere scrisă şi orală, exprimare scrisă şi orală)
- nivel minim de competenţă lingvistică B1 conform Cadrului European Comun de Referinţă

Data completării:
2.10.2017

Titulari

Titlu Prenume NUME

Curs

Lect.dr. Mona Tripon

Semnătura

Aplicații

Data avizării în Consiliul Departamentului COM
2.10.2017

Director Departament Comunicatii.
Prof.dr.ing. Virgil DOBROTA

Data aprobării în Consiliul Facultății ETTI
2.10.2017

Prof.dr.ing. Gabriel OLTEAN

