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FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

1.2. Facultatea Inginerie 

1.3. Departamentul ESC 

1.4. Domeniul de studii Calculatoare și tehnologia informației 

1.5. Ciclul de studii Licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Tehnologia informatației 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Franceză tehnică 4 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Veronica Loredana BALAN 

2.4. Anul de 

studiu 

II 2.5. Semestrul II 2.6. Tipul de evaluare EC/V 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DC 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 1 3.2. Curs - 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

14 3.5. Curs - 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi): - 

 

3.7. Total ore studiu individual  36 

3.8. Total ore pe semestru  50 

3.9. Numărul de credite 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 

Limba franceză nivel minim B1 

4.2. de 

competenţe 
  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului   

5.2. de desfăşurare a 1) Testele si examenele/colocviile/verificarile se pot sustine exclusiv la data la 
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seminarului/laboratorului/proiectului care sunt planificate (cu exceptia situatiilor deosebite, obiective, cand acestea 

se vor replanifica. 

2) Studentii pot intarzia la seminar doar in situatii desosebite. 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Consolidarea cunoştinţelor de limbă franceză şi perfecţionarea deprinderilor de 

utilizarea a acesteia în comunicare, în general, şi în comunicarea pe linie 

profesională, în special. 

7.2. Obiectivele specifice  Să consolideze cunoştinţele de gramatică şi să perfecţioneze deprinderile de 

formare şi exprimare corectă (din punct de vedere gramatical) şi adecvată (din 

punct de vedere semantic şi pragmatic) a enunţurilor în limba franceză 

 Să familiarizeze studenţii cu importanţa adaptării registrului/stilului la natura, 

formală sau informală, scrisă sau orală, a situaţiei de comunicare;  

 Să dezvolte vocabularul general şi cel de specialitate al studentului; 

 Să familiarizeze studenţii cu principiile şi tehnicile de traducere a unui text 

ştiinţific de specialitate;  

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

     

Bibliografie 

  

Bibliografie minimală 

  

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Rédiger un CV, une lettre de motivation, demande 

d’emploi 

2. La correspondance technique, commerciale, 

administrative 

3. Demander des renseignements 

4. Envois de nouveaux tarifs d’un fournisseur 

5. Convocation d’un candidat ayant répondu à une 

offre d’emploi 

6. Structures du français technique 

7. Organisateurs textuels d’un exposé 

2x7  

conversaţia, 

problematizarea, 

dezbaterea, 

prezentarea, 

traducerea în/din 

limba franceză 

rezolvarea de 

exerciții 
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CT2 Identificarea, descrierea şi derularea proceselor din managementul proiectelor, cu preluarea diferitelor 

roluri în echipă şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris, în limba română şi într-o limbă de circulaţie 

internaţională, a rezultatelor din domeniul de activitate 
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Bibliografie 

1. Grecu, Veronica, Méthode de français technique et scientifique, Bacau, Alma Mater, 2008 

2. Dalcq Anne-Elizabeth, Lire, comprendre, écrire le français scientifique, Bruxelles, De Boeck, 1999 

3. Riegel, M. et alii, Grammaire méthodique du français, PUF, 1999 

4. Danilo, M., Penfornis, J.L., Le français de la communication professionnelle, Paris, CLE International, 1993 

5. Penfornis, J.L., Français.com, Paris, CLE International, 2002 

 

Bibliografie minimală 

1.Grecu, Veronica, Méthode de français technique et scientifique, Bacau, Alma Mater, 2008 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 În stabilirea conținuturilor seminariilor şi a metodelor de predare/învăţare, s-a ţinut cont de 

o nevoile şi aşteptările actuale, în ce priveşte comunicarea în limba franceză, ale 

angajatorilor/agenţilor economici (de pe plan local, în special); 

o conţinutul disciplinei la alte instituţii de învăţamînt superior similare, din ţară şi din străinătate; 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs - -  

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

1) calitatea răspunsurilor  

la examen / colocviu / verificare; 

2)nivelulul de participare la desfăşurarea 

seminarului; 

3)calitatea şi cantitatea  cunoştinţelor 

acumulate curent 

Examinare orală 

Teste 

1) 50% 

 

2) 25% 

 

3) 25% 

10.6. Standard minim de performanţă 

1) capacitatea de a comunica în limba franceză, fără pauze mari şi fără greşeli majore, în propoziţii simple, în anumite 

contexte situationale; 

2) capacitatea de a identifica, în text/enunţ,  structuri gramaticale elementare cu functiile lor semantice si pragmatice 

si de a le utiliza, corect și fluent, în situații de comunicare adecvate;  

3) capacitatea de a înţelege un text de specialitate şi de a formula întrebări simple privind conţinutul acestuia. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

26.09.2015 -  

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

27.09.2016  

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

  

 

 


