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FIŞA DISCIPLINEI
(licenţă)
1.

Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

1.2. Facultatea

Facultatea de Inginerie

1.3. Departamentul

Ingineria de energetică și știința calculatoarelor

1.4. Domeniul de studii

Calculatoare și tehnologia informației

1.5. Ciclul de studii

Licenţă

1.6. Programul de studii/calificarea

Tehnologia informației

1.7. Forma de învăţământ
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

Învățământ cu frecvenţă
Franceza tehnică II

2.2. Titularul activităţilor de curs
2.3. Titularul activităţilor de seminar
Prof.univ.dr.Veronica Balan
2.4. Anul de
I
2.5. Semestrul 2
2.6. Tipul de evaluare C
studiu
2.7.
Categoria formativă a disciplinei
Regimul
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
disciplinei
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DI - obligatorie (impusă), DO - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
1
3.2. Curs
3.4. Totalul de ore pe semestru din
planul de învăţământ

14

3.5. Curs

3.3.
Seminar/Laborator/Proiect
3.6.
Seminar/Laborator/Proiect

Distribuţia fondului de timp pe semestru:
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 (precizaţi):
3.7. Total ore studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Numărul de credite

36
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de
• Studierea limbii franceze în ciclurile de studii anterioare
curriculum
4.2. de
• Competenţe de comunicare scrisă şi orală în limba franceză (noţiuni de bază)
competenţe
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DF
DO

1
14

36 ore
10
12
10
2
2

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
•
5.2. de desfăşurare a
• Termenele lucrărilor de seminar este stabilit de titular de comun acord cu
seminarului/laboratorului/proiectului
studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestora pe motive altfel
decât obiectiv întemeiate.
• Studenții se vor prezenta în sala de curs/pe platforma Microsoft Teams și vor
participa în mod activ la seminare.

6.2. Competenţe 6.1. Competenţe
transversale
profesionale

6.

Competenţe specifice acumulate

•

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

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
• Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific, a conceptelor, teoriilor
disciplinei
şi metodelor de bază ale domeniului şi utilizarea lor adecvată în comunicarea
profesională.
7.2. Obiectivele specifice
• Descrierea sistemului lexical şi gramatical al limbii franceze, utilizarea lui în
producerea şi înţelegerea de texte scrise şi orale şi în interacţiunea verbală;
• Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba franceză.
8. Conţinuturi
Curs
•
Bibliografie
•
Bibliografie minimală
•

Nr. ore

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect)
1. Pourquoi un chercheur cherche-t-il ? La mémoire
de la matière

Nr. ore
2

2. Problèmes. Faire face à un contretemps. Résoudre un
problème informatique. Dire qu’on est content ou
mécontent. Demander ou donner des conseils

2

3. Rechercher un emploi. Consulter et rédiger une offre
d’emploi. Rédiger une lettre de motivation

2

4. Rédiger un curriculum vitae. Comparer plusieurs
modèles de curriculum vitae en français

2
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Metode de predare

Metode de predare
-conversaţia
euristică,explicaţia,
activitatea individualǎ,
exerciţii de traducere din/în
franceză, dialog dirijat pe
baza tematicii
-conversaţia euristică,
explicaţia
activitatea individualǎ şi pe
grupe, exerciţii de traducere
din/în franceză, dialog
dirijat pe baza tematicii
-conversaţia euristică,
explicaţia
activitatea individualǎ şi pe
grupe, exerciţii de traducere
din/în franceză, dialog
dirijat pe baza tematicii
-conversaţia euristică,
explicaţia
activitatea individualǎ şi pe

Observaţii

Observaţii

5. Préparer et passer un entretien d’embauche. Demander
ou donner une opinion. Exprimer ses intentions et ses
espoirs

2

6. Prise de parole. Faire une présentation à l’aide d’un plan
analytique (problèmes, causes, solutions)

2

grupe, exerciţii de traducere
din/în franceză, dialog
dirijat pe baza tematicii
-conversaţia euristică,
explicaţia
activitatea individualǎ şi pe
grupe, exerciţii de traducere
din/în franceză, dialog
dirijat pe baza tematicii
-conversaţia euristică,
explicaţia
activitatea individualǎ şi pe
grupe, exerciţii de traducere
din/în franceză, dialog
dirijat pe baza tematicii
-explicaţia

7. Epreuve écrite
2
Bibliografie
Bescherelle La conjugaison pour tous, Paris, Hatier, 2019.
Boularès, Michèle, Frérot, Jean-Louis, Grammaire progressive du français, 3e édition, Paris, CLE International, 2019.
Grecu, Veronica, Méthode de français technique et scientifique, Bacau, Alma Mater, 2008
Miquel, Claire, Communication progressive du français, Niveau Intermédiaire, Paris, CLE International, 2018.
Penfornis, Jean-Luc, Français.com-Français professionnel(Niveau intermédiaire), 3e édition, Paris, CLE International,
2018.
Bibliografie minimală
Grecu, Veronica, Méthode de français technique et scientifique, Bacau, Alma Mater, 2008

3. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
•

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu standardele RNCIS.

4. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare

10.2. Metode de evaluare

10.3. Pondere
din nota finală

10.4. Curs
-evaluare orala pe
parcursul semestrului
-teme;
-lucrare scrisa.

- corectitudinea si temeinicia

20%

cunostinţelor;
30%
-capacitatea de a opera cu cunostinţele
10.5.
50%
asimilate;
Seminar/laborator/proiect
-criterii ce vizeaza aspectele atitudinale:
constiinciozitatea, interesul pentru studiul
individual.
10.6. Standard minim de performanţă
•
Studentul poate comunica în limba franceză scris si oral într-o situaţie simplă şi de rutină, despre activităţi sau
subiecte familiare.
Data completării
22.09.2021

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar
Prof.univ.dr. Veronica Balan

Data avizării în departament
23.09.2021

Semnătura directorului de departament
Prof. univ. dr. ing. Culea George

Data aprobării în Consiliul Facultăţii
27.09.2021

Semnătura decanului
Conf.dr.ing. Mirela Panainte-Lehăduș
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