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FIȘA DISCIPLINEI  
 
 
1. Date despre program  
1.1. Instituția de învățământ superior  Universitatea de Vest din Timișoara 
1.2. Facultatea Facultatea de Muzică și Teatru 
1.3. Departamentul Muzică si Actorie 
1.4. Domeniul de studii Teatru 
1.5. Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii / calificarea Artele spectacolului / Actorie (limba germană): Actor 

(245501); Consultant artistic (245504); Sufleur teatru (245519) 
 
2. Date despre disciplină  
2.1. Denumirea disciplinei Limba modernă germană 
2.2. Titularul activităților de curs - 
2.3. Titularul activităților de seminar  Prof. univ. dr. Eleonora Ringler-Pascu 
2.4. Anul de studii I 2.5. Semestrul I 

și 
II 

2.6. Tipul de evaluare V 2.7. Regimul disciplinei Op 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână  - din care: 3.2 curs  - 3.3. seminar/laborator  1 
3.4. Total ore din planul de învățământ  14 din care: 3.5 curs - 3.6. seminar/laborator 14 
Distribuția fondului de timp*  ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  6 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren  2 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2 
Examinări 1 
Tutorat  0 
Examinări 1 
Alte activități ... 1 

3.7. Total ore studiu individual  13 
3.8. Total ore pe semestru 14 
3.9. Număr de credite 2 
4. Precondiții (acolo unde e cazul) 
4.1. de curriculum  - 

4.2. de competențe  - 

 
5. Condiții (acolo unde e cazul) 
5.1. de desfășurarea a cursului - 

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului  Repartizarea unei săli pentru desfășurarea seminarului; Prezența 
unui CD-player, DVD/ player 

 
6. Competențe specifice acumulate 
Competențe profesionale Competențe lingvistice generale nivel A1 și A2 

Competențe transversale  Competențe lingvistice generale nivel A1 și A2; aplicarea 
tehnicilor de muncă eficientă într-o echipă multidisciplinară 
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7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)  
7.1. Obiectivul general al disciplinei  competente de rezolvare de exercitii lexicale si gramaticale 

 dezvoltarea celor patru competente lingvistice: intelegerea 
textului ascultat/ citit, exprimare verbala/ in scris (eseuri, 
scrisori, etc.) 

 competente de integrare a notiunilor dobandite in contexte 
personalizate 

 adaptarea notiunilor dobandite la limbajul specific profilului 
nefilologic 

7.2. Obiectivele specifice   explicarea structurilor gramaticale specifice limbii studiate cu 
aplicare la limbajele de specialitate  

 recunoasterea structurilor specifice (gramaticale si lexicale) 
profilului nefilologic 

 folosirea creativa a structurilor specifice  
 explicarea structurilor gramaticale si expresiilor idiomatice 
 aplicatii practice la profilul nefilologic 

 
8. Conținuturi 

8.1. Curs Metode de predare Observații 
- - - 

   
   

 
8.2. Seminar/laborator Metode de predare Observații 

1.Timpuri verbale – exprimarea 
prezentul 

Exemplificare, conversație, discuții în grup, 
conversații pe teme impuse 

 

2. Timpuri verbale – exprimarea 
viitorului 

Exemplificare, conversație, discuții în grup, 
conversații pe teme impuse 

 

3. Timpuri verbale – exprimarea 
trecutului 

Exemplificare, conversație, discuții în grup, 
conversații pe teme impuse 

 

4. Testare pe parcurs Lucru individual, conversție în perechi și 
gripuri 

 

5. Propoziția principală - forme Exemplificare, conversație, discuții în grup, 
conversații pe teme impuse 

 

6. Propoziția secundară - forme Exemplificare, conversație, discuții în grup, 
conversații pe teme impuse 

 

7. Folosirea prepozițiilor ptr. cele 4 
cazuri 

Exemplificare, conversație, discuții în grup, 
conversații pe teme impuse 

 

8. Testare pe parcurs Lucru individual, conversție în perechi și 
gripuri 

 

9. Modalitatea – forme de exprimare Exemplificare, conversație, discuții în grup, 
conversații pe teme impuse 

 

10. Conjunctivul I și II Exemplificare, conversație, discuții în grup, 
conversații pe teme impuse 

 

11. Vocabular tematic Exemplificare, conversație, discuții în grup, 
conversații pe teme impuse 

 

12. Vocabular tematic Exemplificare, conversație, discuții în grup, 
conversații pe teme impuse 

 

13. Vocabular tematic Exemplificare, conversație, discuții în grup, 
conversații pe teme impuse 
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14.Recapitulare Testare finală  
   
 
 
9. Evaluare 

Tip de activitate 9.1. Criterii de 
evaluare 

9.2. Metode de evaluare 9.3. Pondere din 
nota finală 

9.4. Curs - - - 
    
9.5. Seminar/laborator    

Bibliografie  1. Martin Müller; Paul Rusch; Theo 
Schelling; Lukas 
Wertenschlag: Optimal. 
Lehrbuch für  Deutsch als 
Fremdspache. Lehrbuch, 
Arbeitsbuch (A1; A2). 
Langenscheidt. Berlin und  
München. 2004 

2. Albert Daniels; Christian Estermann; 
Renate Köhl-Kuhn; Ilse 
Sander; Elen Butler; Ulrike   
Tallowitz: Mittelpunkt. 
Deutsch als Fremdsprache. 
Lehrbuch, Arbeitsbuch (A1; 
A2). Klett Verlag. Stuttgart. 
2010 

3. Ulrich Häusermann; Georg Dietrich; 
Stephanie Heckner; Karin 
Herrmann; Diethelm 
Kaminski; Hella Voit von 
Kirschten: Sprachkurs 
Deutsch. Band 1 und 2. 
Diesterweg Verlag.Frankfurt 
am    Main. 2004 

 

    
9.6. Standard minim de performanță 

Cunoștințe lingvistice generale - nivel minim de cunoaştere a conceptelor de  bază şi de utilizare practică; 70% prezență la 
seminar; participarea activa la seminar; susţinerea de proiecte, eseuri, traduceri. 

 
 
 
 
 
 
Data completării                                                                 Titular de seminar  
    01.10.2016              prof. univ. dr. Eleonora Ringler-Pascu  


