FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
superior

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

1.2. Facultatea

Facultatea de Istorie şi Filologie

1.3. Departamentul

Departamentul Filologie

1.4. Domeniul de studii

Limbă şi literatură (Filologie)

1.5. Ciclul de studii

Licenţă

1.6. Programul de studii

Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză

1.7. Anul universitar

2016-2017

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

Limba franceză. Referate (FEF314)

2.2. Titularul activităţilor de curs

-

2.3. Titularul activităţilor de
seminar

Lect. univ. dr. Coralia Telea

2.4. Anul de studiu

III

2.5. Semestrul

5

2.6. Tipul de evaluare

Colocviu

2.7. Regimul disciplinei

Opţională

3. Timpul total estimat
3.1. Număr de ore pe săptămână

2
28

3.4. Total ore din planul de învăţământ

din care: 3.2. curs

-

3.3. seminar /
laborator/curs practic

2

din care: 3.5. curs

-

3.6. seminar /
laborator/curs practic

28
47

3.7. Total ore studiu individual
3.8. Distribuţia fondului de timp

ore



Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

28



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

28



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

13



Tutorat

2



Examinări

2



Alte activităţi

2
75

3.9. Total ore pe semestru
3.10. Numărul de credite

3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum

-

4.2. de competenţe

-

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

-

5.2. de desfăşurare a seminarului /
laboratorului / cursului practic

Sală de curs dotată cu videoproiector şi ecran de proiecţie

6. Competenţele specifice acumulate

6.1. Competenţe
profesionale




6.2. Competenţe
transversale





Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba modernă
Descrierea sistemului fonetic, gramatical şi lexical al limbii moderne şi utilizarea
acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală
Utilizarea componentelor domeniului limbă si literatură în deplină concordanţă
cu etica profesională.
Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri
specifice.
Organizarea unui proiect individual de formare continuă; îndeplinirea
obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi prin
participarea la programe instituţionale de dezvoltare personală şi profesională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al
disciplinei

Aprofundarea cunoaşterii, înţelegerea şi utilizarea adecvată a abordărilor
fundamentale vizând conceptele, strategiile şi tehnicile specifice domeniului

7.2. Obiectivele specifice

O1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale
domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea
profesională
O2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate
tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului
O3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme /
situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată
O4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru a aprecia
calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi
teorii
O5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode
consacrate în domeniu
O6. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie
restrânsă şi asistenţă calificată
O7. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea
de sarcini pentru nivelurile subordonate
O8. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională

8. Conţinuturi
Conţinutul disciplinei
Introduction. Présentation du matériel : textes, inventaire grammatical. Les matériaux de base de l’essai: le fait – l’opinion.
Le paragraphe qui développe un fait. Le paragraphe qui développe une opinion. L’essai: expression cohérente de la
pensée. La dissertation ou composition française sur un sujet littéraire
8.1. Curs

Metode de predare

Observaţii

8.2. Seminar / laborator/curs practic

Metode de predare

Observaţii

S1. Introduction. Présentation du matériel : textes, inventaire grammatical.

Problematizare şi
învăţare prin
descoperire
Conversaţie şi
comentariu de text
Referat, portofoliu
Problematizare şi
învăţare prin
descoperire
Conversaţie şi
comentariu de text
Problematizare şi
învăţare prin
descoperire
Conversaţie şi
comentariu de text
Problematizare şi
învăţare prin
descoperire
Conversaţie şi

2

-

S2. Les matériaux de base de l’essai: le fait – l’opinion.
1. Présentation
2. Formulation
3. Liaison
4. Assemblage
S3. Le paragraphe qui développe un fait.
1. Tableau des catégories logiques
2. Exercices de repérage
3. Exercices de rédaction
S4. Le paragraphe qui développe une opinion.
1. Les trois processus de développement
2. Développement par l’exemple
3. Développement par le scénario

2

2

2

4. Développement par l’argumentation

comentariu de text
Referat, portofoliu
Problematizare şi
învăţare prin
descoperire
Problematizare şi
învăţare prin
descoperire
Conversaţie şi
comentariu de text
Problematizare şi
învăţare prin
descoperire
Conversaţie şi
comentariu de text
Conversaţie şi
comentariu de text

S5. L’essai: expression cohérente de la pensée.
1.L’essai plaidoyer
2. Exercices de repérage et de rédaction
S6. L’essai: expression cohérente de la pensée.
1. L’essai critique
2. Exercice de repérage et de rédaction

S7. L’essai: expression cohérente de la pensée.
1. L’essai dialectique
2. Exercices de repérage et de rédaction

S8. La dissertation ou composition française sur un sujet littéraire
1. Analyse et compréhenson du sujet
2. Rédaction de l’introduction
S8. La dissertation ou composition française sur un sujet littéraire
1. Construction du plan thèse/antithèse/synthèse
S10. Les problèmes des transitions et des liaisons
1. Mots et locutions servant à introduire une idée
S11. Les problèmes des transitions et des liaisons
1. Principales expressions verbales traduisant une relation de causalité
S12. Les problèmes des transitions et des liaisons
1. Conseils généraux pour effectuer de bonnes transitions
S13. Bilan – rédiger des textes selon les consignes données

S14. Bilan – rédiger des textes selon les consignes données

2

2

2

2

Problematizare şi
învăţare prin
descoperire
Conversaţie şi
comentariu de text
Conversaţie şi
comentariu de text
Referat, portofoliu
Conversaţie

2

Problematizare şi
învăţare prin
descoperire
Conversaţie şi
comentariu de text
Referat, portofoliu

2

2
2

2

2
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10. Evaluare
Tip activitate

10.1. Criterii de evaluare
CE. 1.1. Calitatea exprimării,
comunicarea scrisă eficientă în limba

10.2. Metode de
evaluare
scrisă (S): lucrare scrisă;
chestionar; grilă; test

10.3. Pondere din nota
finală
50%

franceză
CE. 1.4. Cantitatea şi calitatea
cunoştinţelor însuşite
10.5. Seminar /
CE. 1.1. Calitatea exprimării,
orală (O): conversaţia;
25%
laborator
comunicarea orală eficientă în limba
expunerea liberă
franceză
CE. 1.1. Calitatea exprimării,
practică (P): aplicaţii;
25%
comunicarea scrisă eficientă în limba
referat; portofoliu,
franceză
proiect
CE. 1.4. Cantitatea şi calitatea
cunoştinţelor însuşite
CE. 1.5. Formularea unui punct de
vedere profesional asupra fenomenului
literar, pornind de la poziţiile exprimate
în textele de critică şi istorie literară din
bibliografia de specialitate
10.6 Standard minim de performanţă
SP4. Elaborarea unui discurs oral / scris complex, bogat lexical şi sintactic, articulat precis din punct de vedere logic pe o
temă de istoria literaturii franceze;

Data completării:
______________
Semnătura titularului de curs
________________________

Semnătura titularului de seminar
__________________________
Data avizării în departament:
_______________________

Semnătura directorului de departament
_________________________________

