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F I Ş A   D I S C I P L I N E I 1) 
 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti 

1.2. Facultatea Litere şi Ştiinţe 

1.3. Departamentul Informatică, Tehnologia Informaţiei, Matematică şi Fizică 

1.4. Domeniul de studii universitare Informatică 

1.5. Ciclul de studii universitare Licență 

1.6. Programul de studii universitare Informatică 
 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limbă străină II 3 - Limba franceză 

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor aplicative Conf. univ. dr. Diana Costea 

2.4. Anul de studiu II 

2.5. Semestrul* 3 

2.6. Tipul de evaluare VERIFICARE 

2.7. Categoria formativă** / regimul*** disciplinei C3 / L 

*numărul semestrului este conform planului de învăţământ;  

** fundamentală = F0; de domeniu = D1; de specialitate = S2;  complementară = C3 

***obligatorie = O; opţională = A; facultativă = L 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1. Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2. curs  3.3.  Seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5. curs  3.6.  Seminar/laborator 28 

3.7. Distribuţia fondului de timp ore 

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

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 

Tutoriat  

Examinări  

Alte activităţi  

3.7. Total ore studiu individual 22 

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 B1 

4.2. de competenţe 
- cunoaştinţe privind regulile de bază în pronunția şi ortografia în limba franceză; 

- cunoştinţe privind gramatica de bază a limbii franceze; 
1) Adaptare după Ordinul Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5 703/2011 privind implementarea Codului 

naţional al calificărilor din învăţământul superior, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.880 bis / 13.XII.2011  
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului  Sală cu dotare clasică 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 Sală cu dotare clasică 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
 p

ro
fe

si
o

n
al

e  C.1.5. Dezvoltarea competenţelor pentru comunicarea verbală şi scrisă în limba franceză în 

domeniul informaticii; 

 C.2.4. Uttilizarea de criterii şi metode adecvate pentru însuşirea vocabularului specific 

înformaticii în limba franceză; 

 

 

C
o
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tr
an
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le

 

CT1. Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă 

de domeniul didactic-ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu 

respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională; 

CT2. Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-desciplinar şi 

dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaţionare şi 

colaborare cu grupuri diverse; 

 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al disciplinei  Formarea de competenţe profesionale şi transversale necesare 

obţinerii calificării 

 Familiarizarea studenţilor cu limbajul specific al informaticii în 

limba franceză 

 Fluenţă în comunicare  

 Demonstrarea însuşirii unui vocabular adecvat, specific 

domeniului informaticii 

7.2. Obiectivele specifice Formarea următoarelor competenţe profesionale şi transversale : 

 Să aplice corect regulile de pronunţie şi de ortografie în 

limba franceză; 

 Să aplice corect regulile gramaticale de bază ale limbii 

franceze 

 Să comunice eficient în limba franceză; 

 Să aplice corect limbajul specific informaticii; 

 Să aplice reguli de muncă organizată şi eficientă, să 

manifeste atitudini responsabile faţă de domeniul didactic-

ştiinţific, să respecte principii şi norme de etică 

profesională, să lucreze în echipă. 
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8. Conţinuturi 

8.1. Curs Nr.ore Metode de predare Observaţii 

    

    

    

    

Bibliografie 

 

8.2. Seminar / laborator/proiect Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Les circuits logiques 

2. Codage et numération 

3. Formalisation de la notion 

d’ordinateur 

4. Architecture de l’ordinateur 

5. Systèmes d’exploitation 

6. Les réseaux 

7. Les langages 

8. Relations binaires 

4 

4 

2 

 

2 

4 

4 

4 

4 

Expunere, conversaţie, 

dezbatere, studii de caz 

 

Bibliografie 

1. Oddou, Marc, 2010 – informatique.com, Clé International, Paris 
2. Poisson-Quinton, S., Huet-Ogle, C., Boulet, R., Vergne-Sirieys, A, 2003-  Grammaire expliquée du 

français. Niveau avancé, Clé International, Paris 
3. Mimran, Reine, 2005-Vocabulaire expliqué du français. Niveau avancét. Exercices, Clé 

International, Paris 
4. Grégoire, Maïa, 2001-Grammaire progressive du français. Avec 400 exercices. Niveau débutant, 

Clé International, Paris 
5. Miquel, Claire, 2004-Communication progressive du français. Avec 270 activités. Niveau débutant, 

Clé International, Paris 
6. Martins, C.,  Mabilat, J.-J. , 2003-Conversations. Pratiques de l’oral, Didier, Paris 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului  

- seminarul este conceput astfel încât, prin competenţele formate, să răspundă cerinţelor pieţei muncii ; 

- seminarul respectă recomandările CECRL privind nivelurile de competenţă în limba franceză; 

 

 

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/ Calitatea răspunsurilor la Verificare scrisă 100% 
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proiect întrebările cadrului 

didactic (activitatea din 

cadrul seminariilor) 

Pentru 

promovarea 

verificării 

   

10.6. Standard minim de performanţă 

 

Sa aplice corect limbajul informaticii pentru 2 teme din cele 8 propuse (Architecture de 

l'ordinateur si Les langages) 

 

 

Data completării 

29.09.2016 

 

 

Semnătura titularului de curs 

 

Semnătura titularului de seminar/laborator 

Conf. Univ. Dr. Diana Costea 

 

 

Data avizării în departament 

 

 

 

Semnătura directorului de departament 

Conf. Univ. Dr. Gabriela Moise 

 


