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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea de Litere 

1.3. Departamentul Limbi și literaturi străine 

1.4. Domeniul de studii Ştiințe umaniste şi arte/Limbă și literatură 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) – Limba şi literatura 

română 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Lingvistică generală 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Mihaela Hriban 

2.3. Titularul activităţilor de seminar - 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DF - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 2 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

- 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

- 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 47 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  - 

Examinări 7 

Alte activităţi (precizaţi): - 

 

3.7. Total ore studiu individual  47 

3.8. Total ore pe semestru  75 

3.9. Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de   

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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competenţe 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului  participare la curs în regim online/hibrid/față în față   

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Descrierea principalelor repere ale lingvisticii generale; 

7.2. Obiectivele specifice - Definirea conceptelor, identificarea şi exemplificarea limbajului specific 

lingvisticii generale; 

- Descrierea transformărilor produse în lingvistica generală; 

- Aplicarea conceptelor de lingvistică generală; 

- Abordarea critică a ideilor şi orientărilor teoretice în studiul lingvisticii; 

- Elaborarea unor proiecte specifice şi interdisciplinare pentru lingvistica generală, 

utilizând metode şi principii moderne; 

- Elaborarea unui discurs oral/scris complex, bogat lexical şi sintactic, articulat 

precis din punct de vedere logic, pe o temă de lingvistică generală; 

- Utilizarea componentelor domeniului limbă în deplină concordanţă cu etica 

profesională. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

- Lingvistica în secolul al XXI-lea (1); 2 ore Prelegerea, 

conversaţia, 

brainstormingul, 

conversaţia 

euristică, 

problematizarea 

etc. 

- 

- Ferdinand de Saussure şi distincţiile saussuriene (2); 

- Curs de lingvistică generală, de Ferdinand de Saussure 

(prezentare generală) (3); 

4 ore 

- Normă, normativitate, sistemul limbii (4); 2 ore 

- Orientări ale lingvisticii străine (5); 2 ore 

- Orientări ale lingvisticii româneşti (6); 2 ore 

- Limbă, limbaj, vorbire (7); 2 ore 

- Denotaţie vs. conotaţie, denotativ vs. conotativ (8); 2 ore 

- Metoda comparativ-istorică (9); 2 ore 

- Dubla intenţia a limbajului şi problema stilului, de Tudor 

Vianu (prezentarea rolului celor două intenţii ale limbajului: 

reflexivitatea vs. tranzitivitatea limbajului) (10); 

2 ore 

- Orientări şi direcţii ale lingvisticii interdisciplinare: 

pragmatica, sociolingvistica, morfologia, sintaxa (11); 

2 ore 

- Orientări şi direcţii ale lingvisticii interdisciplinare: 

semantica, psihosistematica/psihomecanica (12) etc. 

2 ore 

- Factorii comunicării şi funcţiile limbii (13); 2 ore 

 

6.1. 

Competenţe 

profesionale  

 

 

C1 Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii şi al literaturii 

universale şi comparate 

C.1.1 Definirea conceptelor, identificarea si exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale, 

teoriei literare, a teoriei literare și comparatisticii ; familiarizarea cu unele metode de analiza specifice 

studiului interdisciplinar al stiintelor umaniste. 

C.1.2 Explicarea transformărilor produse în lingvistica generală și interpretarea conceptelor, 

perspectivelor și metodelor utilizate. 

 C.1.3. Aplicarea conceptelor de lingvistică general în investigarea dinamică și interrelaționarea 

fenomenelor culturale. Relaționarea discursului cultural, în general, dar și cu cel științific.  

  

6.2. 

Competenţe 

transversale 

 

CT1 

 Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională 
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- Sincronie vs. diacronie (14); 2 ore 

Bibliografie: 28 ore  

Coşeriu, Eugeniu, Lecţii de lingvistică generală, Editura „ARC”, Chişinău, 2000. 

Coşeriu, Eugeniu, Prelegeri (1992/1993), Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi. 

Coşeriu, Eugeniu, Sincronie, diacronie şi istorie – Problema schimbării lingvistice, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 

1997. 

Dobridor-Constantinescu, Gheorghe, Dicţionar de termeni lingvistici, Editura „Teora”, Bucureşti, 1998. 

Dindelegan Pană Gabriela (coord.), Dicționar de științe ale limbii (DȘL), Editura „Nemira”, București, 2001. 

Ducrot, Oswald; Schaeffer-Marie, Jean, Noul dicţionar de ştiinţe ale limbajului, Editura „Babel”, Bucureşti, 1996. 

Ionescu, Emil, Manual de lingvistică generală, Ediția a III-a, Editura „All”, București, 2001. 

Frâncu, Constantin, Curente și tendințe în lingvistica secolului nostru, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Casa Editorială 

„Demiurg”, Iași, 1999.  

Munteanu, Eugen, Introducere în lingvistică, Editura „Polirom”, Iași, 2005. 

Saussure de Ferdinand, Curs de lingvistică  generală, Editura „Polirom”, Iași, 1998. 

Bibliografie minimală: 

Dobridor-Constantinescu, Gheorghe, Dicţionar de termeni lingvistici, Editura „Teora”, Bucureşti, 1998. 

Frâncu, Constantin, Curente și tendințe în lingvistica secolului nostru, Ediția a II-a revăzută și adăugită, Casa Editorială 

„Demiurg”, Iași, 1999.  

Dindelegan Pană Gabriela (coord.), Dicționar de științe ale limbii (DȘL), Editura „Nemira”, București, 2001. 

Ionescu, Emil, Manual de lingvistică generală, Ediția a III-a, Editura „All”, București, 2001. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinutul disciplinei a fost stabilit conform standardelor RNCIS.  

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4. Curs 

Capacitatea de asimilare  a conţinuturilor  

prezentate 

Competenţe de utilizare a conceptelor 

lingvistice 

- evaluare orală – în 

scenariul online/evaluare 

scrisă – în scenariul față 

în față 

100% 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 
- - - 

10.6. Standard minim de performanţă – utilizarea corectă a trei concepte lingvistice 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

1.10.2021 Lect. univ. dr. Mihaela Hriban 

 
- 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu  

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 

1.Date despre program 

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

1.2.Facultatea de Litere 

1.3.Departamentul Limbi și literaturi străine 

1.4.Domeniul de studii Ştiințe umaniste şi arte/Limbă și literatură 

1.5.Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6.Programul de studii/calificarea Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) – Limba și literatura 

română 

1.7.Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limba română contemporană (Fonetică şi dialectologie) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Mihaela Hriban 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Mihaela Hriban 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DF - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 58 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe     25 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren     20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri      7 

Tutoriat        - 

Examinări      6 

Alte activităţi (precizaţi):      - 

 

3.7. Total ore studiu individual  58 

3.8. Total ore pe semestru  100 

3.9. Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de   

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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competenţe 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului  Participare la curs în regim online/hibrid/față în față  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

 Participare la seminar în regim online/hibrid/față în față 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Să precizeze rolul disciplinei fonetică şi dialectologie în contextul celorlalte 

discipline: morfologia, sintaxa, semantica, lexicologia limbii române   

7.2. Obiectivele specifice  Să diferenţieze diftongul, triftongul, vocalele in hiat (în cuvânt, între cuvinte); 

 Să definească conceptele: fonetică, dialectologie; 

 Să puncteze principalele principii fonetice şi fonologice specifice ortografiei 

limbii române (să se vadă G. Beldescu, Punctuaţia în limba română); 

 Să diferenţieze graiul, subgraiul (ramificaţie teritorială a unei limbi, subordonată  

graiului); 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 1. Sunetul vorbit şi proprietăţile lui. Tipuri de fonetică. 

Domeniul fono-audio. Emiterea şi recepţia sunetelor 

articulate.  

2 ore prelegerea, 

conversaţia,  

exerciţiul,  

problematizarea 

ş.a.m.d.  

             - 

 2. Fonetică vs. fonologie. Convenţii de reprezentare a 

unităţilor. Transcrierea românească tradiţională. Fonem, 

invariantă vs fon, variante/ varietăţi/ variaţii. Continuu vs. 

discret. Segmentare. Relaţie şi corelaţie. Opoziţie şi 

contrast la nivel fonologic. Distribuţie. Ocurenţă. 

Comutare. Permutare. Substituţie. Caracteristici vs. 

trăsături distinctive. Neutralizare şi arhifonem.  

4 ore 

 3. Segmentele minimale. Sistemul fonemic – realitate şi 

modele. Vocalele şi consoanele. Caracteristici 

articulatorii. Caracteristici acustice. Trăsături distinctive 

formulate în termeni de fonetică articulatorie. Subsistemul 

vocalic. Interpretări fonologice ale semivocalelor. [i]-ul 

asilabic postconsonantic. Apendice și sunet de tranziție. 

Subsistemul consonantic. Interpretări fonologice ale 

segmentelor [ќ] şi [ǵ], [w] și [j].  

4 ore 

 4. Structura fonemică. Segmente vocalice complexe. 

Diftong şi triftong. Segmente consonantice complexe. 

Tăietura silabică. Coarticulaţia. Alofonele vocalice. 

Alofonele consonantice.  

 5. Unități suprasegmentale: accentul și intonația. Lege şi 

accident fonetic. Alternanţe fonologice. Modificările 

fonetice accidentale.  

4 ore 

2 ore 

 

6.1. 

Competenţe 

profesionale  

 

C2 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba modernă 

C.2.1. Definirea trăsăturilor esenţiale ale comunicării orale şi scrise, ale receptării şi producerii de texte 

(inclusiv a textelor ştiinţifice din domeniul umanist) atât în limba modern, cât şi în limba română.  

C.2.2. Interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor 

argumentative şi de construcţie a mesajului atât în limba română, cât şi în limba modernă 

6.2. 

Competenţe 

transversale 

 

CT1 

 Utilizarea componentelor domeniului limbii şi literaturii în deplină concordanţă cu etica 

profesională 
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 6. Raportul rostire – scriere în româna actuală: aspecte 

descriptive şi implicaţii normative. Sistem şi structură 

fonematică vs. sistem şi structură grafematică. Fonem, 

sunet-tip, sunet vs. grafem, literă-tip, literă. Foneme şi 

grafeme – corespondenţe. 

4 ore 

 7. Dialectologia. Dialecte 2 ore   

 8. Graiuri. Exemplificare 2 ore 

 9. Subgraiuri. Exemplificare 2 ore 

 10. Fonetica și dialectologia – Aspecte ale dinamicii 

limbii române 

2 ore 

  28 ore 

Bibliografie: 

Bidu-Vrănceanu, Angela; Călăraşu, Cristina; Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana; Mancaş, Mihaela; Pană Dindelegan, 

Gabriela, Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura „Nemira”, 1997.  

Coteanu, Ion (coord.), Limba română contemporană, Fonetica, Fonologia, Morfologia, Bucureşti, EDP, 1985. 

Dănilă, Ioan, Fonetică, fonologie. Aplicaţii. Note de curs, Bacău, Editura „Egal”, 2001. 

Drăghici, Ovidiu, Fonetică şi ortografie, Craiova, Editura „Universitaria”, 2007. 

Hristea, Theodor (coord.) Sinteze de limba română, ediţia a III-a revăzută şi din nou îmbogăţită, Bucureşti, Editura 

Albatros, 1984 

Iordan, Iorgu; Robu, Vladimir, Limba română contemporană, Bucureşti, EDP, 1978. 

Negomireanu, Doina, Limba română contemporană. Fonetică şi fonologie. Noţiuni generale, Craiova, Editura 

„Universitaria”, 2003 

Rosetti, Al.; Lăzăroiu, Aurelian, Introducere în fonetică, Bucureşti, EŞE, 1982. 

http://ovidiudraghici.webs.com/Programa%20LRC%20RI%202013-2014.pdf. 

Bibliografie minimală: 

Bidu-Vrănceanu, Angela; Călăraşu, Cristina; Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana; Mancaş, Mihaela; Pană Dindelegan, 

Gabriela, Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura „Nemira”, 1997.  

Dănilă, Ioan, Fonetică, fonologie. Aplicaţii. Note de curs, Bacău, Editura „Egal”, 2001. 

Drăghici, Ovidiu, Fonetică şi ortografie, Craiova, Editura „Universitaria”, 2007. 

 

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

 1. Fonetică vs. fonologie. Convenţii de reprezentare a 

unităţilor. Transcrierea românească tradiţională. Fonem, 

invariantă vs fon, variante/ varietăţi/ variaţii. Continuu vs. 

discret. Segmentare. Relaţie şi corelaţie. Opoziţie şi 

contrast la nivel fonologic. Distribuţie. Ocurenţă. 

Comutare. Permutare. Substituţie. Caracteristici vs. 

trăsături distinctive. Neutralizare şi arhifonem. Aplicații 

4 ore Exerciţiul, 

brainstormingul etc. 

- 

 2. Segmentele minimale. Sistemul fonemic – realitate şi 

modele. Vocalele şi consoanele. Caracteristici 

articulatorii. Caracteristici acustice. Trăsături distinctive 

formulate în termeni de fonetică articulatorie. 

Subsistemul vocalic. Interpretări fonologice ale 

semivocalelor. [i]-ul asilabic, postconsonantic. Apendice 

și sunet de tranziție. Subsistemul consonantic. Interpretări 

fonologice ale segmentelor [ќ] şi [ǵ], [w] și [j]. Aplicații 

4 ore Exerciţiul 

Conversația 

 

 3. Structura fonemică. Segmente vocalice complexe. 

Diftong şi triftong. Segmente consonantice complexe. 

Tăietura silabică. Coarticulaţia. Alofonele vocalice. 

Alofonele consonantice. Aplicații 

4 ore Exerciţiul 

Conversația 

 

 4. Dialectologia. Graiuri. Subgraiuri 2 ore   

Bibliografie: 14 ore  

Dănilă, Ioan, Fonetică, fonologie. Aplicaţii. Note de curs, Bacău, Editura „Egal”, 2001. 

Hristea, Theodor (coord.) Sinteze de limba română, ediţia a III-a revăzută şi din nou îmbogăţită, Bucureşti, Editura 

Albatros, 1984. 

Iordan, Iorgu; Robu, Vladimir, Limba română contemporană, Bucureşti, EDP, 1978 

Negomireanu, Doina, Limba română contemporană. Fonetică şi fonologie. Noţiuni generale, Craiova, Editura 

Universitaria, 2003. 

http://ovidiudraghici.webs.com/Programa%20LRC%20RI%202013-2014.pdf
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Bibliografie minimală: 

Dănilă, Ioan, Fonetică, fonologie. Aplicaţii. Note de curs, Bacău, Editura „Egal”, 2001. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei a fost stabilit conform standardelor RNCIS. 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4. Curs 

-demonstrarea stăpânirii cunoştintelor 

teoretice ale foneticii prin rezolvarea unui 

subiect; 

- probarea competenţelor de analiză fonetică 

prin realizarea unor seturi de exerciţii 

aplicative. 

 

- evaluare orală – în 

scenariul online/evaluare 

scrisă – în scenariul față 

în față. 

70% 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

- participarea activă la seminar; 

- elaborarea unui portofoliu care să 

cuantifice cunoştintele teoretice  şi de 

analiză fonetică. 

 

- Metoda 

portofoliului 

30% 

10.6. Standard minim de performanţă - participarea la seminare şi rezolvarea unei teme de seminar 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

01.10.2021 Lect. univ. dr. Mihaela Hriban Lect. univ. dr. Mihaela Hriban 

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

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

1.2.Facultatea Facultatea de Litere 

1.3.Departamentul Limbi și literaturi străine 

1.4.Domeniul de studii Științe umaniste și arte/ Limbă și literatură 

1.5.Ciclul de studii Licență 

1.6.Programul de studii/calificarea Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura română 

1.7.Forma de învăţământ Învățământ cu frecvență 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Literatura română (Literatura veche și premodernă) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Adrian Jicu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Adrian Jicu 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

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

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 83 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 29 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  83 

3.8. Total ore pe semestru  125 

3.9. Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de   

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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competenţe 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului Participare la curs în regim on line/hibrid/faţă în faţă 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Participare la seminar în regim on line/hibrid/faţă în faţă 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

- capacitatea de a înțelege și interpreta texte aparținând literaturii române 

7.2. Obiectivele specifice - utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în vederea 

realizării unei comunicări personale, coerente şi eficiente 

- identificarea şi analiza principalelor componente de structură, compoziţie şi 

limbaj artistic într-un text literar aparţinând literaturii române 

- evidenţierea expresivităţii şi a valorii artistice a unui text literar prin emiterea de 

judecăţi proprii 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Începuturile culturii și literaturii române 

2. Problema umanismului românesc. Cronicarii moldoveni 

şi munteni. Dimitrie Cantemir 

3. Literatura română medievală. Evoluţia prozei 

4. Literatura română medievală. Evoluţia poeziei (Varlaam, 

Dosoftei, Miron Costin etc.) 

5. Iluminismul european şi iluminismul românesc. Şcoala 

Ardeleană. Ion Budai-Deleanu, Țiganiada 

6. Tranziţia spre modernitate: Poeţii Văcăreşti, Dinicu 

Golescu, Costache Conachi, Anton Pann 

7. Îndrumători culturali: Gh. Asachi și Ion-Heliade 

Rădulescu 

8. Paşoptismul. Cadrul cultural. Curente şi ideologii. „Dacia 

literară” 

9. Poezia paşoptistă: Ion-Heliade Rădulescu, Gh. Asachi, 

Cezar Bolliac, Vasile Cârlova 

10. Poezia paşoptistă: Grigore Alexandrescu, Dimitrie 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

 

6. Competențe 
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1. Utilizarea adecvata a conceptelor in studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii si al literaturii 

universale si comparate 

2. Prezentarea sintetica si analitica, estetica si culturala a fenomenului literar si a culturii populare 

române/moderne 

 

 

 

 

 

6
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1 Definirea conceptelor, identificarea și exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale, teoriei literare, 

a teoriei literare și comparatisticii; familiarizarea cu unele metode de analiză specifice studiului 

interdisciplinar al științelor umaniste. 

2 Explicarea și interpretarea formelor de evoluție și a temelor esențiale ale literaturii universale și comparate, 

explicarea transformărilor produse în lingvistica generală și interpretarea conceptelor, perspectivelor și 

metodelor utilizate în teoria literară modernă 

3. Aplicarea conceptelor de lingvistică generală, teorie literară și a metodelor comparatiste în investigarea 

dinamică și interrelaționarea fenomenelor literare/culturale. Relaționarea discursului literar cu discursul 

cultural, în general, dar și cu cel științific. 

4. Abordarea critică a ideilor și orientarilor teoretice în studiul lingvisticii precum și al literaturii. 

5. Elaborarea unor proiecte specifice și interdisciplinare pentru lingvistica generală, teoria literaturii și 

literatura universală și comparată, utilizând metode și principii moderne . 
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Bolintineanu, Vasile Alecsandri 

11. Proza paşoptistă: Ion-Heliade Rădulescu, Mihail 

Kogălniceanu, Alexandru Odobescu 

12. Un prozator remarcabil: Constantin Negruzzi 

13. Începuturile romanului românesc. Nicolae Filimon 

14. Teatrul românesc. Întâii autori dramatici. Vasile 

Alecsandri şi Bogdan Petriceicu-Hasdeu 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

Prelegere 

 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

     

     

Bibliografie 

*** Cartea cronicilor, texte antologate şi comentate de Elvira Sorohan, Iaşi, Editura „Junimea”, 1986 

*** www.biblior.net 

Alexianu, Al., Istoria poeziei române de la 1570 la 1830, ediţie îngrijită de Mircea Coloşenco şi Laurenţiu Avram, 

prefaţă de I. C. Chiţimia, studii introductive: Mircea Coloşenco şi Laurenţiu Avram, Galaţi, Editura Porto-Franco, 1993 

Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura „Minerva”, 1985 

Cornea, Paul, Originile romantismului românesc, ediția a II-a, București, Editura „Cartea Românească”, 2008 

Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române, Pitești, „Paralela 45”, 2008 

Negrici, Eugen, Iluziile literaturii române, Bucureşti, Editura „Cartea Românească”, 2008 

Piru, Al., Istoria literaturii române de la început până astăzi, Bucureşti, Editura „Univers”, 1981 

 

 

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

1. Literatura medievală 

a) Psalmii în literatura română: Dosoftei, Macedonski, 

Arghezi 

b) Cărțile populare: Alexandria 

2. Ion Budai-Deleanu – (Post)modernitatea Ţiganiadei 

3. Poezia premodernă 

- Ienăchiță Văcărescu, Amărâtă turturea 

- Anton Pann, Povestea vorbei 

- Ion Heliade-Rădulescu, Zburătorul 

S4. Poezia pașoptistă 

- Grigore Alexandrescu. Satiră. Duhului meu, Câinele și 

cățelul 

- Vasile Alecsandri: Doina, Steluţa, La gura sobei 

S5. Proza pașoptistă 

a) Constantin Negruzzi: O alergare de cai, Alexandru 

Lăpuşneanul, Pentru ce ţiganii nu sunt români 

b) Proza lui Alecsandri: Balta Albă şi Iaşii în 1844 

S6. Întâiul roman românesc: Nicolae Filimon – Ciocoii 

vechi şi noi 

S7. Drama istorică: Despot-Vodă, de Vasile Alecsandri, şi 

Răzvan  şi Vidra, de Bogdan Petriceicu-Hasdeu 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

Conversația euristică 

 

 

 

Conversația euristică 

Conversația euristică 

 

 

 

 

Conversația euristică 

 

 

Conversația euristică 

 

 

 

Conversația euristică 

 

Conversația euristică 

 

    

Bibliografie 

Textele de autor 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Coroborarea conținuturilor disciplinei se va face în concordanță cu standardele RNCIS 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4. Curs 

Capacitatea de asimilare a conținuturilor 

prezentate 

Competența de utilizare a conceptelor în 

analiza literaturii române 

Examen oral 50% 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

Capacitatea de a interpreta un text la prima 

vedere din perioada studiată 

Conversație euristică 50% 

10.6. Standard minim de performanță 
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Cunoașterea în datele esențiale a fenomenului literar românesc și capacitatea de a răspunde la minimum 3 dintre 

întrebările formulate 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

01.10.2021 Lector univ. dr. Adrian Jicu Lector univ. dr. Adrian Jicu 

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 
Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenta) 

1. Date despre program 

1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2.Facultatea FACULTATEA DE LITERE 

1.3.Departamentul LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE 

1.4.Domeniul de studii ŞTIINȚE UMANISTE ŞI ARTE / LIMBĂ ȘI LITERATURĂ 

1.5.Ciclul de studii STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

1.6.Programul de studii/calificarea LIMBA ŞI LITERATURA MODERNA (ENGLEZĂ, FRANCEZA) – 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

1.7.Forma de învăţământ ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA FRANCEZĂ CONTEMPORANĂ (FONETICĂ ŞI FONOLOGIE) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare EC/E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO -  impusă sau obligatorie, DA – opțională sau la alegere, DF – liber aleasă sau facultativă  

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 2 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 58 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  10 

Examinări 8 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  58 

3.8. Total ore pe semestru  100 

3.9. Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  Nu este cazul 

4.2. de competenţe  Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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5.1.  de desfăşurare a cursului  Participare la curs în regim on-line/hibrid/ față în față. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 Participare la seminar în regim on-line/hibrid/ față în față. 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Studenţii trebuie să se familiarizeze cu noţiunile de bază ale foneticii limbii 

franceze.  

7.2. Obiectivele specifice  Studenţii trebuie să surprindă corect pronunţia şi intonaţia în limba franceză 

standard, precum şi în versificaţie; 

 Studenţii trebuie să fie capabili să citească corect un text în limba franceză şi să 

comunice, respectând normele specifice limbii franceze. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. La phonétique et la phonologie 2 PPT partajat cu studenții  

2. Le système vocalique du français  2 PPT partajat cu studenții  

3. Le système consonantique du français 2 PPT partajat cu studenții  

4. Les voyelles ouvertes et fermées 2 PPT partajat cu studenții  

5. La phonétique syntactique  2 PPT partajat cu studenții  

6. L’intonation  2 Audiții. PPT partajat cu 

studenții 

 

7. Les consonnes géminées 2 Audiții. PPT partajat cu 

studenții 

 

8. La règle des trois consonnes 2 Audiții. PPT partajat cu 

studenții 

 

9. Les enchaînements vocaliques et consonantiques ; 2 Audiții. PPT partajat cu 

studenții 

 

10. La syllabation ouverte 2 Audiții. PPT partajat cu 

studenții 

 

11. L’interrogation partielle  2 Audiții. PPT partajat cu 

studenții 

 

12. La phrase impérative 2 Audiții. PPT partajat cu 

studenții 

 

13. La prosodie ; Le rythme ; Les sonorités  2 Audiții. PPT partajat cu 

studenții 

 

14. Notions de versification  2 PPT partajat cu studenții  

Bibliografie 

 https://ro.scribd.com/document/8449926/phonologie-et-phonetique 

 https://ro.scribd.com/document/14423168/cours-de-phonetiques 

 https://youtu.be/_nvEF2s2vy4 Abry, Dominique et Marie-Laure Chalaron (1994), 350 exercices de 

phonétique, Hachette, Paris  

 Buffard-Moret, Brigitte (2004), Précis de versification, Armand Colin, Paris 

 Côté, Marie-Hélène (2005), « Le statut lexical des consonnes de liaison », in Langages, n
o
 158, Paris, pp. 66-

78 
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C3 Descrierea sistemului fonetic al limbii franceze și utilizarea acestuia în producerea  și traducerea de texte și 

în interacțiunea verbală; 

C3.1. Descrierea sistemului fonetic al limbii franceze și definirea conceptelor lingvistice de bază, specifice 

limbii franceze. Cunoașterea clasificărilor din domeniul fonetic. 

C3.3. Receptarea corectă a discursurilor orale și scrise la nivel C2 (*C1); producerea fluentă și spontană de 

texte orale și scrise la nivel C1 (*B2). Interpretarea corectă a discursurilor în formă orală/scrisă. 

6
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CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbă și literatură, în deplină concordanţă cu etica profesională;  

CT2 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice; 

CT3 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. 

 

https://ro.scribd.com/document/8449926/phonologie-et-phonetique
https://ro.scribd.com/document/14423168/cours-de-phonetiques
https://youtu.be/_nvEF2s2vy4
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 Delattre, Pierre (1966), Les dix intonations de base du français, in The Franch Review, Vol. XL, n
o
 1, october,  

pp. 1-14 

 Delattre, Pierre (1969), L’intonation par opposition, in Le français dans le monde, n
o
 64, avril-mai, pp 6-13. 

 Dufeu, Bernard (1986), « Rythme et Expression », in Le Français dans le monde, novembre, n° 205, pp. 62-70 

et avril 1987, n° 208, pp. 12-13.  

 Léon, Pierre (1992), Phonétisme et prononciation du français, Nathan Université, Paris  

 Léon, Monique (1964), Exercices systématiques de prononciation française, Hachette/Larousse, Paris  

 Léon, Pierre et Monique (1976), Introduction à la phonétique corrective, Hachette/Larousse, Paris 

 Malmberg, Bertil (1994), La phonétique, Presses Universitaires de France, Paris 

 Pavel, Maria (1981), Phonétique et phonologie du français. Exercices de prononciation, Editura Universităţii 

“Al. I. Cuza”, Iaşi  

 Pavel, Maria (1996), Prononciation du français actuel, Editura Demiurg, Iaşi  

 Romedea, Adriana-Gertruda (2006), Cours pratique de prononciation du français, Alma Mater, Bacău. 

 Ruwet, Nicolas (1972), Langage, musique, poésie, Seuil, Paris 

 Wioland, François (1991), Prononcer les mots du français- des sons et des rythmes, Hachette, Paris   

Bibliografie minimală 

 Abry, Dominique et Marie-Laure Chalaron (1994), 350 exercices de phonétique, Hachette, Paris.  

 Léon, Monique (1964), Exercices systématiques de prononciation française, Hachette/Larousse, Paris.  

 Léon, Pierre (1992), Phonétisme et prononciation du français, Nathan Université, Paris.  

 Pavel, Maria (1981), Phonétique et phonologie du français. Exercices de prononciation, Editura Universităţii “Al. I. 

Cuza”, Iaşi.  

 Pavel, Maria (1996), Prononciation du français actuel, Editura Demiurg, Iaşi.  

   Romedea, Adriana-Gertruda (2006), Cours pratique de prononciation du français, Alma Mater, Bacău. 

 

Aplicaţii (Seminar / laborator / proiect) Nr. 

ore 
Metode de predare Observaţii 

1. Méthodes de correction phonétique : 

- méthode articulatoire ; 

- méthode comparatiste ; 

- méthodes des oppositions phonologiques ; 

- correction basée sur l’audition de modèles ; 

- méthode verbo-tonale.  

 

 

2 
PTT partagé avec les étudiants   

2. L’alphabet phonétique international  2 Audition des phonèmes. 

Exercices de prononciation 

 

3. Les oppositions des voyelles  2 Audition des phonèmes. 

Exercices de prononciation 

 

4. Les voyelles nasales  2 Audition des phonèmes. 

Exercices de prononciation 

 

5. Le [ə] instable, caduc ou muet  2 Audition des phonèmes. 

Exercices de prononciation 

 

6. Les liaisons obligatoires, facultatives et interdites  2 Audition des phonèmes. 

Exercices de prononciation 

 

7. Analyses des poésies et des chansons  2 Audition des phonèmes. 

Exercices de prononciation 

 

Bibliografie 

 Abry, Dominique et Marie-Laure Chalaron (1994), 350 exercices de phonétique, Hachette, Paris  

 Buffard-Moret, Brigitte (2004), Précis de versification, Armand Colin, Paris 

 Côté, Marie-Hélène (2005), « Le statut lexical des consonnes de liaison », in Langages, n
o
 158, Paris, pp. 66-78 

 Delattre, Pierre (1966), Les dix intonations de base du français, in The Franch Review, Vol. XL, n
o
 1, october,  pp. 

1-14 

 Léon, Pierre (1992), Phonétisme et prononciation du français, Nathan Université, Paris  

 Léon, Monique (1964), Exercices systématiques de prononciation française, Hachette/Larousse, Paris  

 Léon, Pierre et Monique (1976), Introduction à la phonétique corrective, Hachette/Larousse, Paris 

 Malmberg, Bertil (1994), La phonétique, Presses Universitaires de France, Paris 

 Pavel, Maria (1981), Phonétique et phonologie du français. Exercices de prononciation, Editura Universităţii “Al. I. 

Cuza”, Iaşi  

 Pavel, Maria (1996), Prononciation du français actuel, Editura Demiurg, Iaşi  

 Romedea, Adriana-Gertruda (2006), Cours pratique de prononciation du français, Alma Mater, Bacău. 

 Ruwet, Nicolas (1972), Langage, musique, poésie, Seuil, Paris 

 Wioland, François (1991), Prononcer les mots du français- des sons et des rythmes, Hachette, Paris  
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Bibliografie minimală 

 Abry, Dominique et Marie-Laure Chalaron (1994), 350 exercices de phonétique, Hachette, Paris.  

 Léon, Monique (1964), Exercices systématiques de prononciation française, Hachette/Larousse, Paris.  

 Léon, Pierre (1992), Phonétisme et prononciation du français, Nathan Université, Paris.  

 Pavel, Maria (1981), Phonétique et phonologie du français. Exercices de prononciation, Editura Universităţii “Al. I. 

Cuza”, Iaşi.  

 Pavel, Maria (1996), Prononciation du français actuel, Editura Demiurg, Iaşi.  

   Romedea, Adriana-Gertruda (2006), Cours pratique de prononciation du français, Alma Mater, Bacău. 

   

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Tematicile au fost corelate cu noul Curriculum naţional şi cu Cadrul european Comun de Referinţă pentru Limbile 

Moderne al Consiliului Europei; 

 S-a avut în vedere formarea şi structurarea competenţelor pentru profesia de cadru didactic, cu predarea limbii 

franceze în învăţământul preuniversitar. 

 Conținuturile disciplinei sunt în concordanță cu standardele RNCIS. 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4. Curs 
Participare la curs în regim on- 

line/hibrid/faţă în faţă  

Test 50% 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

Participare la seminar în regim on- 

line/hibrid/faţă în faţă 

Recitarea unui sonet în 

limba franceză 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea şi aplicarea  terminologiei în limba vorbită; 

 Învăţarea unui poem în limba franceză. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2021 Prof. univ. dr. ADRIANA-

GERTRUDA ROMEDEA 

Prof. univ. dr. ADRIANA-GERTRUDA ROMEDEA 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brȋnduşa-Mariana Amălăncei 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 
Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 

1. Date despre program 

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

1.2.Facultatea Facultatea de Litere 

1.3.Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.4.Domeniul de studii Ştiinţe umaniste și arte/ Limbă şi literatură  

1.5.Ciclul de studii Studii universitare de licenţă  

1.6.Programul de studii/calificarea Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) – Limba şi literatura 

română 

1.7.Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Literatură franceză (Evoluția curentelor literare) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Balan Veronica-Loredana 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Balan Veronica-Loredana 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - la alegere (opţională), DF - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 83 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  10 

Examinări 3 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  83 

3.8. Total ore pe semestru  125 

3.9. Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de 

competenţe 
  

 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului   participare la curs în regim on line/hibrid/faţă în faţă 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

- participare la curs în regim on line/hibrid/faţă în faţă  

- termenul prezentării lucrării de seminar/proiectului este stabilit de titular de 

comun acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe 

motive altfel decât obiectiv întemeiate.  

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Să definească conceptele şi să identifice și să exemplifice limbajul specific teoriei 

literare, a teoriei culturii; să cunoască metode de analiză specifice studiului 

interdisciplinar al ştiinţelor umaniste 

7.2. Obiectivele specifice * să asimileze cunoştinţele fundamentale din domeniul filologic; 

* să educe în spiritul valorilor umanismului  

* să valorizeze cunoştinţele lingvistice ca expresie a identităţii culturale francofone  

* să formeze spiritul critic, autoexigenţa profesională 

* să dezvolte capacităţile de analiză, sinteză şi comparaţie în domeniul filologic 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Curente și opere. Cum definim o școală literară? 2 expunerea, explicaţia, 

problematizarea 

 

2. Evul Mediu. Trubadurii 2 expunerea, explicaţia, 

problematizarea 

 

3. Secolul al XVI-lea. Pleiada. Umanismul. 2 expunerea, explicaţia, 

problematizarea 

 

4. Secolul al XVII-lea. Barocul. Clasicismul. 4 expunerea, explicaţia, 

problematizarea 

 

5. Secolul al XVIII-lea. Iluminismul. 2 expunerea, explicaţia, 

problematizarea 

 

6. Secolul al XIX-lea. Romantismul 2 expunerea, explicaţia, 

problematizarea 

 

7.  Secolul al XIX-lea. Parnasianismul. Simbolismul. 2 expunerea, explicaţia, 

problematizarea 

 

8. Secolul al XIX-lea. Realismul. Naturalismul. 4 expunerea, explicaţia,  
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C1 

Utilizarea adecvată a conceptelor în teoriei literaturii si al literaturii universale si comparate  

C.1.1. Definirea conceptelor şi identificarea şi exemplificarea limbajului specific teoriei literare, cunoaşterea 

unor metode de analiză specifice studiului interdisciplinar al ştiinţelor umaniste 

C.1.2.  Definirea şi descrierea formelor de evoluţie  şi a temelor esenţiale ale literaturii universale şi comparate 

descrierea conceptelor, perspectivelor şi metodelor utilizate în teoria literară modernă 

C4 

Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii de referinţă; 

C.4.1.Precizarea şi descrierea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiul cultural al limbii franceze 

şi descrierea lui pe fundalul evoluţiei culturii şi civilizaţiei ţării din acest spaţiu lingvistic  

C.4.2.Explicarea poziţiei operelor literare în contextul cultural francez şi raportarea lor la tradiţiile literare din 

cultura franceză  

C.4.3. Analiza textelor literare din cultura franceză cu respectarea normelor de cercetare specifice 

6
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CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbi si literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională 
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problematizarea 

9. Secolul al XX-lea. Suprarealismul. 2 expunerea, explicaţia, 

problematizarea 

 

10. Secolul al XX-lea. Existentialismul 2 expunerea, explicaţia, 

problematizarea 

 

11. Secolul al XX-lea. Le nouveau roman et le nouveau 

théâtre 

4 expunerea, explicaţia, 

problematizarea 

 

Bibliografie 

Tieghem, Philippe van, Marile doctrine literare în Franţa, Univers, 1979 

Grecu, Veronica, Le théâtre français du Moyen Age au XVII
e
 siècle, Iasi, Institutul European, 2013 

Stalloni, Yves, Ecoles et courants littéraires, Armand Colin, Paris, 2015. 

Muntean, Romul, Clasiscism si baroc in cultura europeana din secolul al XVII –lea, Bucureşti, Alfa, 1998 

Therenty, Marie-Eve, Decote, Georges, Les mouvements littéraires du XIX au XX siècle, Hatier, Paris, 2001. 

Bibliografie minimală 

Tieghem, Philippe van, Marile doctrine literare în Franţa, Univers, 1979. 

Stalloni, Yves, Ecoles et courants littéraires, Armand Colin, Paris, 2015 

 

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

1. Poezia lirica a secolelor XII-XVI 2 Analiza literara  

2. Povestea filozofică- Voltaire 2 Comentariu  literar  

3. Baudelaire. Splin si ideal. 2 Analiza literara  

4. Romanul realist 6 Analiza literara 

Dezbatere 

 

5. Teatrul ionescian 2 Analiza literara  

Bibliografie 

Tieghem, Philippe van, Marile doctrine literare în Franţa, Univers, 1979 

Grecu, Veronica, Le théâtre français du Moyen Age au XVII
e
 siècle, Iasi, Institutul European, 2013 

Stalloni, Yves, Ecoles et courants littéraires, Armand Colin, Paris, 2015. 

Muntean, Romul, Clasiscism si baroc in cultura europeana din secolul al XVII –lea, Bucureşti, Alfa, 1998 

Therenty, Marie-Eve, Decote, Georges, Les mouvements littéraires du XIX au XX siècle, Hatier, Paris, 2001. 

Bibliografie minimală 

Tieghem, Philippe van, Marile doctrine literare în Franţa, Univers, 1979. 

Stalloni, Yves, Ecoles et courants littéraires, Armand Colin, Paris, 2015 

 

9. 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. 

 

10. Evaluare 

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

10.3. Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs 

 abilitatea de a distinge trasaturile 

proprii fiecarui curent literar in 

parte si de a le aborda in mod 

diferit si adecvat  

 capacitatea de a identifica 

specificitatea poeziei, a tragediei, a 

comediei, a povestii filosofice si a 

romanului 

Examen  70 % 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 
 participarea activa la seminar Evaluare continuă  30 % 

10.6. Standard minim de performanţă 

 sa identifice caracteristicile fundamentale ale curentelor literare, utilizand, in acelasi timp, in mod acceptabil, 

structurile limbii franceze 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

30.09.2021 Prof.univ.dr. Balan Veronica - 

Loredana 

Prof.univ.dr. Balan Veronica -Loredana 
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Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brȋnduşa-Mariana Amălăncei 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 
Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 

1. Date despre program 

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

1.2.Facultatea Facultatea de Litere 

1.3.Departamentul Departamentul de limbi și literaturi străine 

1.4.Domeniul de studii Științe umaniste și arte / Limbă și literatură 

1.5.Ciclul de studii Studii universitare de licență 

1.6.Programul de studii/calificarea Limba și literatura modernă (engleză, franceză) - Limba și literatura 

română  

1.7.Forma de învăţământ Învățământ cu frecvență (IF) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Cultură și civilizație românească 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Vasile Spiridon 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Vasile Spiridon 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

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

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 1 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 14 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 47 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  5 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi): - 

 

3.7. Total ore studiu individual  47 

3.8. Total ore pe semestru  75 

3.9. Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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4.2. de 

competenţe 
  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului  participare la curs în regim on line/hibrid/faţă în faţă; 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 participare la seminar în regim on line/hibrid/faţă în faţă 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
  Asumarea critică a conceptelor fundamentale referitoare la cultura şi civilizaţia 

românească 

7.2. Obiectivele specifice  lărgirea şi aprofundare volumului de cunoştinţe şi noţiuni cu privire la curentele 

de idei; temele majore şi operele unor personalităţi de referinţă, în succesiunea 

lor istorică şi în strânsă legătură cu mişcările culturale şi intelectuale din spaţiul 

european; 

 stimularea iniţiativei de a aborda critic şi creator varii concepte de cultură şi 

civilizaţie; 

 fundamentarea sistemului de noţiuni şi cunoştinţe necesare cunoaşterii şi 

înţelegerii momentelor semnificative parcurse de cultura şi civilizaţia noastră. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Conceptul de cultură şi civlizaţie. Relaţia cultură – 
civilizaţie. Şocul cultural. Sinteză şi convergenţă între 
cultură şi civilizaţie. Cultură şi civilizaţie în gândirea 
românească. Cultura română între conştiinţă şi istorie. Între 
Orient şi Occident. 

2 Expunerea, Explicaţia, 

Studiul de caz, Conversaţia 

problematizatoare, 

Demonstraţia, Jocul de rol, 

Exerciţiul, Tehnici de 

gândire critică 

 

Românii şi conştiinţa Romei. Spiritualitatea geto-dacică. 
Colonizarea Daciei: mitogeneză şi etnogeneză. Creştinarea 
românilor. Existenţa culturală ca precedent al existenţei 
politice. Miturile fundamentale ale culturii româneşti.  

2 Expunerea, Explicaţia, 

Studiul de caz, Conversaţia 

problematizatoare, 

Demonstraţia, Jocul de rol, 

Exerciţiul, Tehnici de 

gândire critică 

 

Umanismul artistic al Evului de Mijloc. Umanismul 
renascentist românesc în context european. Trecerea de la 
umanismul renascentist la barocul modernizat. Mitul 

2 Expunerea, Explicaţia, 

Studiul de caz, Conversaţia 
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 Prezentarea sintetică şi analitică, precum şi estetică şi a fenomenului cultural şi de civilizaţie română 

veche şi modernă 

6
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  Utilizarea componentelor în domeniul culturii şi civilizaţiei româneşti, în deplină concordanţă cu etica 

profesională 

 Relaţionarea în echipă; comunicare interpersonală şi asumarea de roluri specifice  
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cultural al Basarabilor. Cultura şi civilizaţia moldovenească 
în epoca lui Ştefan cel Mare şi a lui Vasile Lupu. Varlaam şi 
izbânda scrisului românesc. Semnificaţia culturală şi 
civilizatorică a epocii lui Şerban Cantacuzin şi Constantin 
Brâncoveanu. Nicolaus Olahus. 

problematizatoare, 

Demonstraţia, Jocul de rol, 

Exerciţiul, Tehnici de 

gândire critică 

Cronicarii. Grigore Ureche şi începuturile istoriografiei. 

Miron Costin – conştiinţa critică şi sentimentul tragic al 

istoriei. Ion Neculce între estetica oralităţii şi arta 

prozatorului. Cultura transilvăneană în secolul al XVII-lea. 

Reforma şi ecourile ei culturale. Dimitrie Cantemir. 

Cărturar şi savant de talie europeană şi situarea sa în cadrul 

civilizaţiei continentale. 

2 Expunerea, Explicaţia, 

Studiul de caz, Conversaţia 

problematizatoare, 

Demonstraţia, Jocul de rol, 

Exerciţiul, Tehnici de 

gândire critică 

 

Cultura română în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. De 
la baroc la Iluminism. Şcoala Ardeleană şi formarea 
conştiinţei culturale de sine a românilor transilvăneni. 
Controverse despre cultură şi civilizaţie în perioada 
realizării unităţii statale şi a independenţei naţiunii române. 
Mihai Eminescu despre cultură şi civilizaţie. Problemele 
culturii şi civilizaţiei în polemica Maiorescu – Gherea. Din 
istoria teoriei „formelor fără fond”. Spiritul critic în cultura 
românească în viziunea lui G. Ibrăileanu 

2 Expunerea, Explicaţia, 

Studiul de caz, Conversaţia 

problematizatoare, 

Demonstraţia, Jocul de rol, 

Exerciţiul, Tehnici de 

gândire critică 

 

România modernă în contextul civilizaţiei europene. 

Contribuţii şi teorii de filosofia culturii şi civilizaţiei în 

perioada interbelică. Teoria sincronismului cultural a lui E. 

Lovinescu. Tudor Vianu despre filosofie şi cultură. 

Problema crizei culturii moderne în viziunea unor gânditori 

din perioada interbelică (Lucian Blaga, Mircea Eliade, 

Nichifor Crainic, Emil Cioran). 

2 Expunerea, Explicaţia, 

Studiul de caz, Conversaţia 

problematizatoare, 

Demonstraţia, Jocul de rol, 

Exerciţiul, Tehnici de 

gândire critică 

 

România şi Europa. Rezistenţa culturală în timpul 
comunismului. Cultură oficială şi cultură alternativă. 
Protocronismul. Constantin Noica şi modelul cultural 
european. Postcomunismul cultural. Integrarea şi identitatea 
culturală a României în noua realitate europeană. Civilizaţia 
europeană şi universală: o nouă perspectivă comparatistă în 
epoca globalizării. 

2 Expunerea, Explicaţia, 

Studiul de caz, Conversaţia 

problematizatoare, 

Demonstraţia, Jocul de rol, 

Exerciţiul, Tehnici de 

gândire critică 

 

    

Bibliografie 

Boia, Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997 

Cazacu, Mihai, Sinteză şi originalitate în cultura românească, Timişoara, Editura Facla, 1990 

Djuvara, Neagu, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne (1800 – 1848) (trad. rom.), 

Bucureşti, Editura Humanitas, 1995 

Eliade, Mircea, „Dacii şi Lupii” şi „Zalmoxis”, în De la Zalmoxis la Genghis-Han. Studii comparative despre religiile 

şi folclorul Daciei şi Europei Orientale (pp. 21 – 37; 38 – 86), trad. rom., Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

1980 

Tănase, Alexandru, O istorie umanistă a culturii române, vol. I – II, Iaşi, Editura Moldova, 1995   

Bibliografie minimală 

Cazacu, Mihai, Sinteză şi originalitate în cultura românească, Timişoara, Editura Facla, 1990 

 Tănase, Alexandru, O istorie umanistă a culturii române, vol. I – II, Iaşi, Editura Moldova, 1995   

 

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

 Conceptul de cultură şi civlizaţie 4 Expunerea, Explicaţia, Studiul de caz, 

Conversaţia problematizatoare, 

Demonstraţia, Jocul de rol, Exerciţiul, 

Tehnici de gândire critică 

 

 Românii şi conştiinţa Romei 4 Expunerea, Explicaţia, Studiul de caz, 

Conversaţia problematizatoare, 

Demonstraţia, Jocul de rol, Exerciţiul, 

Tehnici de gândire critică 

 

 Umanismul artistic al Evului de Mijloc 4 Expunerea, Explicaţia, Studiul de caz, 

Conversaţia problematizatoare, 

Demonstraţia, Jocul de rol, Exerciţiul, 

Tehnici de gândire critică 

 

 Cronicarii 4 Expunerea, Explicaţia, Studiul de caz,  
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Conversaţia problematizatoare, 

Demonstraţia, Jocul de rol, Exerciţiul, 

Tehnici de gândire critică 

 Cultura română în secolele al XVIII-lea şi 

al XIX-lea. De la baroc la Iluminism 

4 Expunerea, Explicaţia, Studiul de caz, 

Conversaţia problematizatoare, 

Demonstraţia, Jocul de rol, Exerciţiul, 

Tehnici de gândire critică 

 

 România modernă în contextul civilizaţiei 

europene 

4 Expunerea, Explicaţia, Studiul de caz, 

Conversaţia problematizatoare, 

Demonstraţia, Jocul de rol, Exerciţiul, 

Tehnici de gândire critică 

 

 România şi Europa 4 Expunerea, Explicaţia, Studiul de caz, 

Conversaţia problematizatoare, 

Demonstraţia, Jocul de rol, Exerciţiul, 

Tehnici de gândire critică 

 

Bibliografie 

Boia, Lucian, Istorie şi mit în conştiinţa românească, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997 

Cazacu, Mihai, Sinteză şi originalitate în cultura românească, Timişoara, Editura Facla, 1990 

Djuvara, Neagu, Între Orient şi Occident. Ţările române la începutul epocii moderne (1800 – 1848) (trad. rom.), 

Bucureşti, Editura Humanitas, 1995 

Eliade, Mircea, „Dacii şi Lupii” şi „Zalmoxis”, în De la Zalmoxis la Genghis-Han. Studii comparative despre religiile 

şi folclorul Daciei şi Europei Orientale (pp. 21 – 37; 38 – 86), trad. rom., Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 

1980 

Tănase, Alexandru, O istorie umanistă a culturii române, vol. I – II, Iaşi, Editura Moldova, 1995   

Bibliografie minimală 

Cazacu, Mihai, Sinteză şi originalitate în cultura românească, Timişoara, Editura Facla, 1990 

Tănase, Alexandru, O istorie umanistă a culturii române, vol. I – II, Iaşi, Editura Moldova, 1995   

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conținutul disciplinei a fost stabilit conform standardelor RNCIS 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4. Curs 

– demonstrarea stăpânirii preceptelor 

teoretice ale cursului, a concepţiilor şi 

orientărilor privitoare la cultura şi civilizaţia 

românească, prin lectura bibliografiei; 

Verificare orală 67%/  

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

– cel puţin trei intervenţii la seminar Probă orală 33%  

10.6. Standard minim de performanţă 

demonstrarea stăpânirii a cel puţin o treime din preceptele teoretice ale cursului, a concepţiilor şi orientărilor privitoare 

la cultura şi civilizaţia românească, prin lectura bibliografiei. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

1.10.2021 Prof. univ. dr. Vasile Spiridon Prof. univ. dr. Vasile Spiridon 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana Amălăncei 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 
Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 

1. Date despre program 

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

1.2.Facultatea Litere 

1.3.Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.4.Domeniul de studii Ştiinţe umaniste şi arte/Limbă şi literatură 

1.5.Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6.Programul de studii/calificarea Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) -Limba şi literatura română  

1.7.Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Practica limbii române I 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Popa Elena-Violeta 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare V 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

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

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs - 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

28 3.5. Curs - 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 22 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren       10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri       6 

Tutoriat         - 

Examinări        6  

Alte activităţi (precizaţi): - 

 

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 
  

4.2. de   

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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competenţe 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului  participare la curs în regim on line/hibrid/faţă în faţă 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 participare la seminar în regim on line/hibrid/faţă în faţă 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Să evalueze corectitudinea gramaticală a unui text oral sau scris de dificultate 

medie; 

Să redacteze corect o serie de texte. 

7.2. Obiectivele specifice Să identifice abaterile grave de la sistemul de norme gramaticale şi lexicale ale 

limbii române;  

Să corecteze greşelile, inclusiv prin apelul la instrumente auxiliare (DOOM2); 

 

8. Conţinuturi 

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

- Ce este limba? Limbajul natural și alte tipuri de limbaje. 

Semnul lingvistic  

Niveluri de constituire a mesajului în comunicarea orală şi 

scrisă (fonetic, ortografic şi de punctuaţie) 

Elemente de ortografie şi de ortoepie. Nivelul fono-

prozodic 

Stilurile functionale ale limbii. Aplicaţii 

Stilul oficial-administrativ. Aplicaţii  

Stilul tehnico-stiintific. Aplicaţii 

Stilul publicistic. Aplicaţii  

Textul literar. Analize pe text 

Cercetarea științifică. Aplicații 

28 exerciţiul, 

demonstraţia,  

prelegerea 

demonstraţia etc.  

 

Bibliografie: 

Academia Română, Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Al Rosetti”, Îndreptar ortografic, ortoepic şi de 

punctuaţie, Ediţia a V-a, Bucureşti, Editura ,,Univers Enciclopedic”, 1983 

Academia Română, Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Al Rosetti”, Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic 

al limbii române (DOOM2), Bucureşti, Editura ,,Univers Enciclopedic”, 2005 

D. Caracostea, Expresivitatea limbii romane, Cuvânt inainte, nota asupra editiei si index de Ilie Dan, Editura Polirom, 

Iasi, 2000 

U. Eco, Cum se face o teză, Polirom, Iași, 2006 

Al. Sandulescu (Coord.), Dicţionar de termeni literari, Buc., Ed. Academiei, 1976;  

T. Vianu, Despre stil si arta literara, Ed. Tineretului, 1965. 

Bibliografie minimală  :cărţi ce pot fi puse la dispoziţia studenţilor şi în format electronic 

1. Academia Română, Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Al Rosetti”, Dicţionarul ortografic, 

ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2), Bucureşti, Editura ,,Univers Enciclopedic”, 2005 

2. Academia Română, Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan – Al Rosetti”, Îndreptar ortografic, ortoepic şi de 

punctuaţie, Ediţia a V-a, Bucureşti, Editura ,,Univers Enciclopedic”, 1983 

 

 

6.1. 

Competenţe 

profesionale  

 

C2 

 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală în limba română şi în limba modern 

 

6.2. 

Competenţe 

transversale 

 

CT1 

 Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei a fost stabilit conform standardelor RNCIS. 

 

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 

- participarea activă la seminar; 

- elaborarea unui portofoliu care să 

cuantifice cunoştintele teoretice şi practice 

de limbă română normativă; 

-  test de evaluare formativă; 

Colocviu  + test 100% 

10.6. Standard minim de performanţă - participarea la cursurile practice şi rezolvarea unei teme de seminar 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

01.10.2021 - Lect. univ. dr. Elena-Violeta Popa 

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina SUCIU 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. BRÎNDUȘA-MARIANA AMĂLĂNCEI 
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FIŞA DISCIPLINEI  

(licență) 

1. Date despre program 

1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2.Facultatea FACULTATEA DE LITERE 

1.3.Departamentul LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE 

1.4.Domeniul de studii ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTĂ/LIMBĂ ȘI LITERATURĂ 

1.5.Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6.Programul de studii/calificarea LIMBA ȘI LITERATURA MODERNĂ (ENGLEZĂ, FRANCEZĂ) – 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

1.7.Forma de învăţământ ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei PRACTICA LIMBII FRANCEZE – STRUCTURI GRAMATICALE I 

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare V 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DF - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs - 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

3 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

42 3.5. Curs - 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

42 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 8 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat   

Examinări 1 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  8 

3.8. Total ore pe semestru  50 

3.9. Numărul de credite 2 

 

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   

 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 
Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 

 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 Participare la seminar în regim on-line/hibrid/ față în față. 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Să recepteze corect discursurile orale şi scrise  

7.2. Obiectivele specifice  Să producă texte orale şi scrise (inclusiv traduceri) la nivel B2, adaptând 

vocabularul şi stilul în funcţie de tipul de text;  

 Să evalueze corectitudinea şi coerenţa unui text oral sau scris de dificultate 

medie; 

 Să corecteze abaterile de la normele limbii moderne, cu utilizarea de 

instrumente auxiliare.   

 Să redacteze diferite tipuri de texte, la nivel minim B2 şi traduceri de 

dificultate medie, folosind mijloacele auxiliare specifice.  

 

8. Conţinuturi  Seminar Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. L’article 2 PPT partajat cu studenții  

2. Le pronom personnel 2 PPT partajat cu studenții  

3. Les pronoms possessifs, démonstratifs, 

interrogatifs 

2 PPT partajat cu studenții  

4. Les indéfinis 4 PPT partajat cu studenții  

5. Le nom : le genre des noms 2 PPT partajat cu studenții  

6. Le nom : le nombre des noms 2 PPT partajat cu studenții  

7. Le nom : les noms composés 2 PPT partajat cu studenții  

8. L’adjectif : le féminin des adjectifs 2 PPT partajat cu studenții  

9. L’adjectifs : le pluriel des adjectifs 2 PPT partajat cu studenții  

10. L’adjectif : les adjectifs numéraux 2 PPT partajat cu studenții  

11. Le verbe : la forme des verbes 2 PPT partajat cu studenții  

12. Le verbe : voix, mode, personne 2 PPT partajat cu studenții  

13. Le verbe : les temps du verbe 6 PPT partajat cu studenții  

14. Le verbe : l’accord du verbe 4 PPT partajat cu studenții  

15. L’adverbe 2 PPT partajat cu studenții  

16. La négation 2 PPT partajat cu studenții  

17. La préposition 2 PPT partajat cu studenții  

Bibliografie 

https://telecharger8t3.blogspot.com/2016/08/telecharger-livre-grammaire-350.html 

https://grammaire.reverso.net/ 

https://www.cordial.fr/grammaire/grammaire/GTM_0.htm 

https://www.gymglish.com/fr/frantastique-orthographe/grammaire-francaise 

Charaudeau, Patrick, (1992) Grammaire  du sens  et de l’expression , Hachette, Paris.  

Chevalier, Jean Claude et aii, (1988) Grammaire Larousse  du français contemporain , Larousse, Paris.  

Dubois, Jean, (1974) Grammaire  de base, Larousse, Paris.  

Grevisse, Maurice, (1993) Le bon  usage, Duclot. Paris.  

Riegel, Martin et alii , (1997)  Grammaire  méthodique  du  français, PUF, Paris.  

Wagner, R.L, et  Pinchon, J.,  (1962) Grammaire  de français  classique  et  moderne , Hachette, Paris. 

 

6
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Interpretarea corectă a discursurilor în formă orală/scrisă (B) 

C3.4. Evaluarea corectitudinii, coerenței și fluenței unui text oral sau scris de dificultate medie și corectarea 

abaterilor de la normele limbii moderne, inclusiv cu utilizarea de instrumente auxiliare 

6
.2

. 
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CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbi și literaturi în deplina concordanță cu etica profesională   

CT2 Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice 

 

https://telecharger8t3.blogspot.com/2016/08/telecharger-livre-grammaire-350.html
https://grammaire.reverso.net/
https://www.cordial.fr/grammaire/grammaire/GTM_0.htm
https://www.gymglish.com/fr/frantastique-orthographe/grammaire-francaise
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9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conținutul disciplinei a fost stabilit conform standardelor RNCIS 

 

10.Evaluare 

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

din nota finală 

10.4.     

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

Participare la seminar în regim on- 

line/hibrid/faţă în faţă 

Rezolvarea unor teste 

Participare activă on-line 

pe platforma Teams/ faţă 

în faţă 

75% 

25% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 50 % răspunsuri corecte 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2021  Adriana-Gertruda ROMEDEA 

 

                                                

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ.dr. Andreia-Irina SUCIU 

 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 

 

Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana AMĂLĂNCEI 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 
Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 

1. Date despre program 

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

1.2.Facultatea Facultatea de Litere 

1.3.Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.4.Domeniul de studii Ştiinţe umaniste şi arte/Limbă şi literatură 

1.5.Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6.Programul de studii/calificarea Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) – Limba şi literatura 

română 

1.7.Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Comunicare orală şi scrisă în limba franceză I 

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conferenţiar univ. dr. Simina Mastacan 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de evaluare V 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - la alegere (opţională), DF - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs  3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

28 3.5. Curs  3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 22 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

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   

4.2. de competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului  

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 comportament civilizat şi atitudine participativă 

 prezenţa la cel puţin jumătate din orele de seminar 

 rezolvarea temelor propuse  

 recuperarea seminariilor se va face, acolo unde este cazul, printr-un program 

stabilit împreuna cu profesorul titular. 

Participarea la seminar în regim on line/hibrid/față în față 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Seminarul de comunicare orală şi scrisă în limba franceză urmăreşte 

achiziţionarea complexă a limbii în scopul folosirii ei în contexte diferite. Se 

vizează însuşirea structurilor gramaticale şi lexicale, îmbogăţirea vocabularului, 

exprimarea corectă, expresivă şi spontană în diversele registre ale limbii şi 

argumentarea unor puncte de vedere. 

7.2. Obiectivele specifice - să activeze structurile pasive existente în vocabularul studenţilor; 

- să contribuie la însuşirea unui fond lexical bogat şi variat pentru realizarea unei 

exprimări corecte, nuanţate şi spontane în numeroasele situaţii de comunicare 

oferite de societatea contemporană; 

- să stimuleze permanent creativitatea studenţilor ale căror sugestii vor putea servi 

deseori ca punct de plecare al comunicării; 

- să contribuie la perfecţionarea nivelului limbii scrise prin încurajarea efortului 

personal de reflecţie şi de creaţie.   

 

8. Conţinuturi 

Aplicaţii (Seminar) ) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

La maison. La famille et les relations de parenté.  

Se présenter, saluer 

4 Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 

lexicale, activitate 
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C2: Comunicarea eficientă, orală şi în scrisă, în limba franceză: 

C 2.1 - definirea trăsăturilor esenţiale ale comunicării orale şi scrise, ale receptării şi producerii de texte 

(inclusiv a textelor ştiinţifice din domeniul umanist) în limba franceză; 

C 2.2 - interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor 

argumentative şi de construcţie a mesajului în limba franceză; 

C 2.3 - receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel 

universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) în limba franceză; 

C 2.4 - utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare; 

C 2.5 - organizarea de dezbateri, construirea unui studiu de caz şi argumentarea structurii acestuia. 

C3 Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii moderne (engleza/franceza) şi utilizarea 

acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală  

C.3.1 Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii moderne în varianta sa standard şi definirea 

conceptelor lingvistice de bază, specifice limbii moderne (engleza/franceza) C.3.2. Explicarea clasificărilor 

morfologice, sintactice, semantice, 

pragmatice şi analizarea discursurilor orale şi scrise în limba modernă, utilizând aparatul conceptual al 

lingvisticii C.3.3.Receptarea corectă a discursurilor orale şi scrise la nivel C2 (*C1); producerea fluentă şi 

spontană de texte orale şi scrise (inclusiv traduceri) la nivel C1 (*B2), adaptând vocabularul şi stilul în funcţie 

de destinatar, de tipul de text şi de subiectul tratat 

C 3.4 -evaluarea corectitudinii şi coerenţei unui text oral sau scris de dificultate medie şi corectarea abaterilor 

de la normele limbii franceze, cu utilizarea de instrumente auxiliare ; 

C.3.5. redactarea diferitelor tipuri de texte, la nivel minim B2 şi a traducerilor de dificultate medie, folosind 

mijloacele auxiliare specifice.   
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CT 1: utilizarea componentelor domeniului în deplină concordanţă cu etica profesională. 

CT 2: relaţionarea în echipă; practicarea principiilor comunicării interpersonale şi asumarea de roluri specifice. 

CT 3: 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. 



F 84.07/Ed. 06 
 

 individualã şi în grup 

Le corps et la santé 

Parler et convaincre. Exprimer une opinion personnelle 

 

4 Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 

lexicale, activitate 

individualã şi în grup 

 

Les chiffres et les heures 

Parler du quotidien  

 

2 Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 

lexicale, activitate 

individualã şi în grup 

 

Les moyens de transports 

Apprendre à répondre ou à poser des questions simples 

 

2 Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 

lexicale, activitate 

individualã şi în grup, dictări 

 

Lucrare de verificare 2 Lucrare scrisă  

Les achats; les services commerciaux  

Donner et demander des renseignements 

 

4 Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 

lexicale, activitate 

individualã şi în grup 

 

Les rencontres; la poste; l'administration et l'ordre public 

La correspondance (la lettre): Ecrire à un service public ou 

privé: la formule d'appellation, le corps de la lettre; les 

formules de politesse 

4 Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 

lexicale, activitate 

individualã 

 

Les vêtements. La mode  

Extraire les idées principales d'un texte écrit 

 

4 Lecturǎ, conversaţie, exerciţii 

lexicale, activitate 

individualã 

 

Verificare finală 2 Examinare orală  

Bibliografie    

Caradec, J. et Nègre, G., Thèmes et textes de français, Librairie Delagrave, 1973. 

Dobrescu-Warodin, Andreea, Marcu, Rodica, Repeţeanu, Liana, Langue, vie et civilisation française, Ed. didacticǎ şi 

pedagogicǎ, Bucureşti, 1980. 

Eluerd, R., Langue et littérature. Grammaire, communication, techniques littéraires, Nathan, Paris, 1992. 

Pacthod, A.  et Roux, P.-Y., 80 fiches pour la production orale en classe de FLE, Paris, Didier, 1999. 

Plazolles, L.-R. et Plazolles, J.-B., Thèmes d'hier et d'aujourd'hui, Paris, Fernand Nathan, 1973. 

Tuţescu, M., Du mot au texte, Ed. Cavallioti, Bucureşti, 1996 

https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/expressions 

https://www.lepointdufle.net/p/vocabulaire-themes.htm 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/french-communication-dialogue-daily-life-listen-to-mp3 

Bibliografie minimală 

https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/expressions 

 

9. 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. 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

Corectitudinea exprimării orale şi scrise în 

limba franceză 

 

Capacitatea de a-şi adapta discursul oral şi 

scris în funcţie de situaţia şi specificul 

comunicării  

Participare activă la seminar, rezolvarea 

temelor de casă 

Verificare (testare scrisă 

şi orală) 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 aplicarea, la un nivel minim, a deprinderilor formate şi consolidate în timpul semestrului; 

 prezenţa la testări şi obţinerea mediei 5; 

 participarea moderată la discuţii, rezolvarea temelor de casă în  proporţie de cel puţin 50% 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

21.09.2021  Conf.univ.dr. Simina Mastacan 

 

                                                

https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/expressions
https://www.lepointdufle.net/p/vocabulaire-themes.htm
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/french-communication-dialogue-daily-life-listen-to-mp3
https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/expressions
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Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 
FACULTATEA DE LITERE 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 
Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Facultatea de Litere 

1.3. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.4. Domeniul de studii Ştiinţe umaniste şi arte/Limbă si literatură 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licență 

1.6. Programul de studii/calificarea Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) – Limba şi 

literatura română 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei EDUCAŢIE FIZICĂ I 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina-Mihaela  

2.4. Anul de 

studiu 
I 2.5. Semestrul I 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) 
DI 

 

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 3 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

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

Tutoriat   

Examinări  

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  11 

3.8. Total ore pe semestru  25 

3.9. Numărul de credite 1 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 

- 

4.2. de 

competenţe 

- 

 

 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului   

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 Participare la seminar în regim on-line/hibrid/ față în față. 

 pe baza demonstraţiei şi a explicaţiei cadrului didacic, studenţii exerseză şi 

pun în aplicaretoate indicaţiile primitede la profesor pentru o exersare cât mai 

corectă a elementelor 

 să aibă echipament adecvat; 

 să aibă telefoanele mobile închise şi să nu vorbească la telefon în timpul 

orelor; 

 să nu întârzie la ore; 

 să aibă o atitudine civilizată faţă de colegi şi cadru didactic. 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor 

profesionale la dinamica contextului social, şi la nivelul funcţionalităţii organismului; 

 formarea capacităţii de practicare independentă a exerciţiilor fizice. 

7.2. Obiectivele specifice  menţinerea şi întărirea sănătăţii şi călirea organismului; 

 dezvoltarea fizică armonioasă a organismului; 

 dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor psiho-motrice (forţă, 

viteză, rezistenţă, îndemânare); 

 formarea obişnuinţei de practicare independentă şi sistematică a exerciţiului fizic.  

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

     

Bibliografie 

  

Bibliografie minimală 

 

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

 Menţinerea şi întărirea sănătăţii, călirea organismului 

şi dezvoltare fizică armonioasă a organismului cu 

ajutorul urmatoarelor discipline sportive (handbal, 

fotbal, baschet, volei, tenis, badminton, tenis de masa 

) şi a exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer 

liber 

6 ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore 

 

4 ore 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exersarea 

Participarea activă de 

către studenţi este 

obligatorie la lucrările 

practice. 

 Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a 

aptitudinilor psiho-motrice prin intermediul practicării 

jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, volei, 

tenis, badminton, tenis de masa) şi a exerciţiilor cu 

caracter atletic desfăşurate în aer liber 

 Organizarea, conducerea şi arbitrarea unei competiţii 

sportive organizate în timpul liber. 

Bibliografie 

1. Acsinte A. ,  Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 

2. Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu teme din fotbal în 

învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009; 

3. Vorovenci M. V., Atletism – Metodica antrenamentului atletic, Editura Alma Mater, Bacău, 2019; 

4. Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului, Editura Pim, Iaşi, 2008; 

5. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- o alternativă pentru un nou stil de viaţă al adolescentelor, Ed. Pim, Iaşi 

2008; 

6.1. 

Competenţe 

profesionale  

 

6.2. 

Competenţe 

transversale 

CT2- Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 
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6. Dobrescu T., Gimnastica aerobică- strategii pentru optimizarea fitnessului, Ed. Pim, Iaşi 2008; 

7. Pavel Silviu-Ioan, Caiet de lucrări practice la facultăţile neprofil, Alma Mater, Bacău, 2007 

8. Şufaru C., Handbal III, Editura Pim, Iaşi, 2006. 

Bibliografie minimală 

  

 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  

 

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 

Participare activă; 

Însuşirea şi înţelegerea importanţei 

practicării exerciţiilor fizice asupra 

organismului; 

Practicarea independentă a exerciţiului fizic 

în activităţile de timp liber şi recreative; 

  

Prezenţă activă. 

 

Participare activă, 

benevolă şi conştientă la 

toate activităţile. 

50% 

 

 

 

 

 

       50% 

10.6. Standard minim de performanţă -  admis 

  

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

29.09.2021 

 

- Lect. univ. dr. Vorovenci Carmina-Mihaela 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 
Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 

1. Date despre program 

1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2.Facultatea LITERE 

1.3.Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.4.Domeniul de studii Stiinte umaniste si arte/Limbă şi literatură 

1.5.Ciclul de studii Studii universitare de licență 

1.6.Programul de studii/calificarea Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)- Limba şi literatura 

română 

1.7.Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Teoria literaturii 

2.2. Titularul activităţilor de curs LECT. UNIV. DR. POPA ELENA-VIOLETA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar LECT. UNIV. DR. POPA ELENA-VIOLETA 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

F - fundamentală, S - de specialitate, C - complementară 

F 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - la alegere (opţională), DF - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 1 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 14 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 47 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  2 

Examinări 5 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  47 

3.8. Total ore pe semestru  75 

3.9. Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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4.2. de 

competenţe 
  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului  participare la curs în regim on line/hibrid/faţă în faţă 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 participare la seminar în regim on line/hibrid/faţă în faţă 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
  Însuşirea instrumentarului conceptual şi metodologic specific teoriei 

literaturii și aplicarea acestuia în analiza textelor literare 

7.2. Obiectivele specifice Definirea metodelor şi izvoarele teoriei literare  

Identificarea și individualizarea conceptelor de bază ale analizei operei literare  

Instrumentarea cu algoritmii de analiză a operei literare. 

 

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Introducere 

 Delimitări. Precizări ; Terminologii ; Raporturile cu alte 

ştiinţe ; Metodele şi izvoarele teoriei literare  

2 prelegere 1 prelegere 

2. Literatura─modalitate specifică de cunoaştere şi 

comunicare  

 La început a fost cuvîntul… ; Ce este literatura? ; Funcţia 

de cunoaştere a artei. Specificul cunoaşterii artistice  

2 prelegere 1 prelegere 

3. Conceptele de bază ale analizei operei literare  

 Literatura ca sistem ; Criterii de ordonare a sistemului 

literaturii ; Fenomenologia curentului literar  

2 prelegere 1 prelegere 

4. Genul literar  

 Terminologie ; Criterii de definire ; Antropologia 

genurilor 

2 prelegere 1 prelegere 

5.  Genul liric 

 Lirism ; Genul liric ; Poezia lirică ; Marile teme lirice ; 

Specii  

2 prelegere 1 prelegere 

6. Genul epic  

Accepţiuni ale epicului ; Tipuri de povestire ; Constituienţii 
2 prelegere 1 prelegere 
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C 1 Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii si al literaturii 

universale și comparate 

C4 Prezentarea sintetică și analitică, estetică și culturală a fenomenului literar și a culturii populare 

române/moderne 
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 CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură, în deplină concordanţă cu etica 

profesională  

 CT2 Relaţionarea în echipă; comunicare interpersonală şi asumarea de roluri specifice 
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acţiunii ; Structura acţiunii; Cronotopul 

 

7. Genul dramatic  

Procedee şi particularităţi ale comunicării literar-artistice  

Creaţia poetică şi modernismul ; Structuri narative ; Arta şi 

gîndirea artificială ;  

 

2 prelegere 1 prelegere 

Bibliografie 

Adam, Jean-Michel, Textele. Tipuri si prototipuri, Institutul european, Iasi, 2009 

Boia, Lucian, Explorarea imaginară a spaţiului, Humanitas, Bucureşti, 2012 

Cazimir, Ştefan, I. L. Caragiale faţă cu kitschul, Humanitas, Bucureşti, 2012 

Grati, Aliona, Dictionar de teorie literara, Ed. Arc, 2018 

Lintvelt, Jaap, Punctul de vedere. Încercare de tipologie narativă, Ed. „Univers”, Bucureşti, 1994 

Papu, Edgar, Evoluţia şi formele genului liric, Ed. Albatros, Bucureşti, 1972  

Săndulescu, Al. (Coord.), Dicţionar de termeni literari, Ed. Academiei, Bucureşti, 1976 

Starobinski, Jean, Gesturile fundamentale ale criticii, Ed. Art, 2014 

Tiutiuca, Dumitru, Teoria literară, Ed. Institutul european, Iaşi, 2002 

Tomaşevski, Boris, Teoria literaturii, Poetica, Ed. Univers, Bucureşti, 1973  

Vianu, Tudor, Problemele metaforei şi alte studii de stilistică, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1957  

Wellek, Rene; Warren, Austin, Teoria literaturii, E.P.L.U., Bucureşti, 1967  

 

Bibliografie minimală- cărţi ce pot fi puse la dispoziţia studenţilor şi în format electronic 

Săndulescu, Al. (Coord.), Dicţionar de termeni literari, Ed. Academiei, Bucureşti, 1976 

Wellek, Rene; Warren, Austin, Teoria literaturii, E.P.L.U., Bucureşti, 1967 

Tiutiuca, Dumitru, Teoria literară, Ed. Institutul european, Iaşi, 2002 

 

 

    

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

1. Categorii estetice  2 Analiză pe text, 

expunerea, 

problematizare, 

conversaţie euristică 

exerciţiul, dezbaterea, 

explicaţia 

 

2. Curente literare 2 Analiză pe text, 

expunerea,  

problematizarea, 

conversaţia euristică 

 

3. Figurile de stil 2 Analiză pe text, 

exercițiu, conversaţie 

euristică, expunere 

 

4. Genul epic 2 Proiect şi dezbatere  

5. Motiv, subiect, personaj (erou) 2 Proiect şi dezbatere  

6. Genul dramatic 2 Proiect şi dezbatere  

7. Imagine, simbol, mit 2 Proiect şi dezbatere  

Bibliografie 

Boia, Lucian, Explorarea imaginară a spaţiului, Humanitas, Bucureşti, 2012 

Cazimir, Ştefan, I. L. Caragiale faţă cu kitschul, Humanitas, Bucureşti, 2012 

Grati, Aliona, Dictionar de teorie literara, Ed. Arc, 2018 

Lintvelt, Jaap, Punctul de vedere. Încercare de tipologie narativă, Ed. „Univers”, Bucureşti, 1994 

Papu, Edgar, Evoluţia şi formele genului liric, Ed. Albatros, Bucureşti, 1972  

Săndulescu, Al. (Coord.), Dicţionar de termeni literari, Ed. Academiei, Bucureşti, 1976 

Starobinski, Jean, Gesturile fundamentale ale criticii, Ed. Art, 2014 

Tiutiuca, Dumitru, Teoria literară, Ed. Institutul european, Iaşi, 2002 

Tomaşevski, Boris, Teoria literaturii, Poetica, Ed. Univers, Bucureşti, 1973  

Vianu, Tudor, Problemele metaforei şi alte studii de stilistică, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1957  

Wellek, Rene; Warren, Austin, Teoria literaturii, E.P.L.U., Bucureşti, 1967  

 

Bibliografie minimală- cărţi ce pot fi puse la dispoziţia studenţilor şi în format electronic 

Săndulescu, Al. (Coord.), Dicţionar de termeni literari, Ed. Academiei, Bucureşti, 1976 

Wellek, Rene; Warren, Austin, Teoria literaturii, E.P.L.U., Bucureşti, 1967 
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Tiutiuca, Dumitru, Teoria literară, Ed. Institutul european, Iaşi, 2002 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 CONŢINUTURILE DISCIPLINEI SUNT ÎN CONCORDANŢĂ CU STANDARDELE RNCIS. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode 

de evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 

 Cunoaşterea terminologiei utilizate de Teoria 

literaturii. 

Examen  20% 

-demonstrarea stăpânirii preceptelor teoretice ale teoriei 

literaturii prin rezolvarea unui subiect teoretic; 

- probarea competenţelor de analiză literară prin 

realizarea unor seturi de aplicații. 

 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

- participarea activă la seminar; 

- elaborarea unui portofoliu care să integreze cunoştintele 

teoretice şi pe cele de analiză literară; 

- două teste de evaluare formativă. 

Portofoliul 

Test 

80% 

 

10.6. Standard minim de performanţă 

 - stăpânirea a cel puţin o treime din preceptele teoretice ale cursului 

 probarea competenţelor de analiză literară prin rezolvarea a cel puţin o treime din itemii celor două teste de 

evaluare formativă  

  cel puţin două intervenţii la seminar; 

 elaborarea a cel puţin trei elemente de portofoliu. 

.  

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

01.10.2021 Lect. univ. dr. Elena-Violeta Popa Lect. univ. dr. Elena-Violeta Popa 

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina SUCIU 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. BRÎNDUȘA-MARIANA AMĂLĂNCEI 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 

1. Date despre program 

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

1.2.Facultatea de Litere 

1.3.Departamentul Limbi și literaturi străine 

1.4.Domeniul de studii Ştiințe umaniste şi arte/Limbă și literatură 

1.5.Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6.Programul de studii/calificarea Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) – Limba și literatura 

română 

1.7.Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limba română contemporană (Lexicologie) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Mihaela Hriban 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Mihaela Hriban 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DF - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână   3 3.2. Curs 2 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 33 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe       18 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren       5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri       5 

Tutoriat         - 

Examinări       5 

Alte activităţi (precizaţi):        - 

 

3.7. Total ore studiu individual  33 

3.8. Total ore pe semestru     75 

3.9. Numărul de credite     3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de   

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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competenţe 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului  Participare la curs în regim online/hibrid/față în față 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 Participare la seminar în regim online/hibrid/față în față 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Să prezinte sistemul lexical al limbii române, să-l utilizeze în producerea şi în 

procesul înţelegerii textelor scrise/orale în interacţiunea verbală; 

7.2. Obiectivele specifice Să interpreteze relaţia dintre mesajul oral sau scris şi contextul său; 

Să identifice tehnicile argumentative şi de construcţie a mesajului în limba 

română. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs  Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Lexicologia şi disciplinele înrudite  2h Expunerea, 

conversaţia, 

exerciţiul, 

problematizarea, 

prelegerea, 

brainstormingul 

etc. 

- 

2. Cuvântul şi îmbinările/grupurile de cuvinte/Unități 

frazeologice în limba română 

4h  

3. Lexicul vs vocabularul 2h 

4. Formarea cuvintelor 

Mijloace interne de îmbogățire lexematică:  

Derivarea cu sufixe și prefixe. Derivarea cu sufixoide și 

prefixoide. 

4 h 

5. Compunerea, conversiunea  2h 

- Calcul lexical 2h 

6. Mijloace externe de îmbogățire lexematică.  

Împrumutul lexical în limba română 

4h 

7. Etimologia. Relaţii semantice 4h 

8. Dinamica lexicului. Inovaţia lexicală 2h  

9. Valori expresive la nivel lexical-semantic 2 h 

10. Lexicografia – disciplina scrierii și întocmirii 

dicționarelor de specialitate 

2h 

28h 

Bibliografie:  

1) Bidu-Vrănceanu, Angela, Structura vocabularului limbii române contemporane, Editura Ştiinţifică 

şi Enciclopedică, Bucureşti, 1996. 

2) Coteanu, Ion; Sala, Marius, Etimologia şi limba română: principii, probleme, Editura Academiei, 

Bucureşti, 1987. 

3) Dumistrăcel, Stelian, Lexic romînesc. Cuvinte, metafore, expresii, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 

1980. 

4) Dumistrăcel, Stelian, Până-n pânzele albe. Expresii româneşti. Bibliografii-motivaţii, ediţia a II-a, revăzută şi 

argumentată, „Institutul European”, Iaşi, 2001. 

5) Hriban, Mihaela, Limba română contemporană, Lexicologie. Note de curs, Editura „Pim”, Iași, 2011. 

6) Hristea, Theodor (coord.), Sinteze de limba română, Editura „Minerva”, București, 1984. 

7) Şerban, Vasile; Evseev, Ivan, Vocabularul românesc contemporan. Schiţă de sistem, Editura „Facla”, Timişoara, 

1978. 

 

6
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C2 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba română şi în limba modernă; 

C.2.1. Definirea trăsăturilor esenţiale ale comunicării orale şi scrise, ale receptării şi producerii de 

texte (inclusiv a textelor ştiinţifice din domeniul umanist) atât în limba modernă, cât şi în limba 

română. 

6
.2

. 
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ţe
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CT1 

 Utilizarea componentelor domeniului limbi şi literaturi în deplină concordanţă cu etica 

profesională 
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Bibliografie minimală:  

Minuț, Ana-Maria; Zugun, Petru, Formarea cuvintelor. Teorie și practică, Editura „Sedcom Libris”, Iași, 2005. 

Hriban, Mihaela, Limba română contemporană, Lexicologie. Note de curs, Editura „Pim”, Iași, 2011. 

 

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

- Exerciţii aplicative: analiza pe unităţi constitutive a 

structurii lexicale (se efectuează exerciţii de formare a 

cuvintelor în limba română: lexeme derivate cu sufixe, cu 

prefixe, cu sufixoide, cu prefixoide, cuvinte formate prin 

conversiune, cuvinte formate prin compunere ; 

6 h 

 

 

Exerciţiul, 

brainstormingul, 

problematizarea, 

analiza de text, 

 demonstraţia,  

analiza dicționarelor 

etc. 

- 

- Structura etimologică a lexicului limbii române, relaţii de 

sens; 

4 h 

  

- Inovaţia lexicală. Studiu de caz: Marele dicționar de 

neologisme, de Florin Marcu (2008) vs Dicționar actualizat 

de neologisme, de Florin Marcu (2013) 

4h 

14h 

Bibliografie:    

Dindelegan, Pană Gabriela (coord.), Dicționar de științe ale limbii (DȘL), Editura „Nemira”, București, 2001.  

Forăscu, Narcisa; Bidu-Vrănceanu Angela, Limba română contemporană (Lexicul), Editura „Humanitas Educațional”, 

București, 2005. 

Minuț, Ana-Maria; Zugun, Petru, Formarea cuvintelor. Teorie și practică, Editura „Sedcom Libris”, Iași, 2005. 

Hriban, Mihaela, Limba română contemporană, Lexicologie. Note de curs, Editura „Pim”, Iași, 2011. 

Bibliografie minimală:  

Minuț, Ana-Maria; Zugun, Petru, Formarea cuvintelor. Teorie și practică, Editura „Sedcom Libris”, Iași, 2005. 

Hriban, Mihaela, Limba română contemporană, Lexicologie. Note de curs, Editura „Pim”, Iași, 2011. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei a fost stabilit conform standardelor RNCIS. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 

-demonstrarea stăpânirii cunoştintelor 

teoretice ale foneticii prin rezolvarea unui 

subiect; 

- probarea competenţelor de analiză lexicală 

prin realizarea unor seturi de exerciţii 

aplicative. 

 

- evaluare orală – 

în scenariul 

online/evaluare 

scrisă – în 

scenariul față în 

față 

70% 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

- participarea activă la seminar; 

- elaborarea unui portofoliu care să cuantifice 

cunoştintele teoretice  şi de analiză lexicală. 

 

- Metoda 

portofoliului  

30% 

10.6. Standard minim de performanţă – participarea la seminare şi rezolvarea unei teme de seminar 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

01.10.2021 Lect. univ. dr. Mihaela Hriban  Lect. univ. dr. Mihaela Hriban  

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

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

1.2.Facultatea Facultatea de Litere 

1.3.Departamentul Departamentul de limbi și literaturi străine 

1.4.Domeniul de studii Științe umaniste și arte/ Limbă și literatură 

1.5.Ciclul de studii Licență 

1.6.Programul de studii/calificarea Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) – Limba şi literatura română 

1.7.Forma de învăţământ Învățământ cu frecvență 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Literatura română (Marii clasici) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Adrian Jicu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Adrian Jicu 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DD 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

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

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 58 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  58 

3.8. Total ore pe semestru  100 

3.9. Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de   

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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competenţe 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului Participare la curs în regim on line/hibrid/faţă în faţă 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

Participare la seminar în regim on line/hibrid/faţă în faţă 

 

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

- capacitatea de a înțelege și interpreta texte aparținând literaturii române 

7.2. Obiectivele specifice - utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în vederea 

realizării unei comunicări personale, coerente şi eficiente 

- identificarea şi analiza principalelor componente de structură, compoziţie şi 

limbaj artistic într-un text literar aparţinând literaturii române 

- evidenţierea expresivităţii şi a valorii artistice a unui text literar prin emiterea de 

judecăţi proprii 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Junimea şi junimismul 

2. Titu Maiorescu, îndrumător cultural 

3. Poezia lui Mihai Eminescu 

4. Poezia lui Mihai Eminescu 

5. Poezia lui Mihai Eminescu 

6. Poezia lui Mihai Eminescu 

7. Proza lui Mihai Eminescu 

8. Opera lui Ion Creangă 

9. Proza lui I. L. Caragiale 

10. Dramaturgia lui I. L. Caragiale 

11. Proza lui Ioan Slavici 

12. Duiliu Zamfirescu 

13. Poezia lui Al. Macedonski 

14. Poezia lui Al. Macedonski 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

Prelegere 

 

Bibliografie 

*** www.biblionet.ro 

Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura „Minerva”, 1985 

6. Competențe 

1
.1
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1. Utilizarea adecvata a conceptelor in studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii si al literaturii 

universale si comparate 

2. Prezentarea sintetica si analitica, estetica si culturala a fenomenului literar si a culturii populare 

române/moderne 
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1 Definirea conceptelor, identificarea și exemplificarea limbajului specific lingvisticii generale, teoriei literare, 

a teoriei literare și comparatisticii; familiarizarea cu unele metode de analiză specifice studiului 

interdisciplinar al științelor umaniste. 

2 Explicarea și interpretarea formelor de evoluție și a temelor esențiale ale literaturii universale și comparate, 

explicarea transformărilor produse în lingvistica generală și interpretarea conceptelor, perspectivelor și 

metodelor utilizate în teoria literară modernă 

3. Aplicarea conceptelor de lingvistică generală, teorie literară și a metodelor comparatiste în investigarea 

dinamică și interrelaționarea fenomenelor literare/culturale. Relaționarea discursului literar cu discursul 

cultural, în general, dar și cu cel științific. 

4. Abordarea critică a ideilor și orientarilor teoretice în studiul lingvisticii precum și al literaturii. 

5. Elaborarea unor proiecte specifice și interdisciplinare pentru lingvistica generală, teoria literaturii și 

literatura universală și comparată, utilizând metode și principii moderne . 

http://www.biblionet/
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Călinescu, G., Opera lui Mihai Eminescu, vol. I-II, Bucureşti, Editura „Minerva”, 1970 

Cioculescu, Şerban, Caragialiana, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura „Eminescu”, 1977 

Jicu, Adrian, Epoca marilor clasici (note de curs), Bacău, Editura „Edusoft”, 2007 

Lovinescu, E., T. Maiorescu, Bucureşti, Editura „Minerva”, 1972 

Marino, Adrian, Opera lui Alexandru Macedonski, Bucureşti, 1967 

Streinu, Vladimir, Clasicii noştri, Bucureşti, Editura tineretului, 1969 

 

 

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

1. Mihai Eminescu. Floare-albastră, Rugăciunea unui dac, 

Glossă 

2. Mihai Eminescu. Proza fantastică: Sărmanul Dionis şi 

Cezara 

3. Dramaturgia lui I. L. Caragiale (O scrisoare pierdută şi 

Năpasta) 

4. Naturalismul românesc. Nuvelele lui I. L. Caragiale (O 

făclie de Paşte, În vreme de război, Păcat) şi Barbu 

Delavrancea (Zobie şi Milogul) 

5. Modernitatea prozei lui Ioan Slavici: Pădureanca şi 

Moara cu noroc 

6. Poezia lui Alexandru Macedonski: Avânt, Noapte de 

decembrie şi Rondelul rozelor ce mor 

7. Duiliu Zamfirescu: Viaţa la ţară 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

Conversația euristică 

 

Conversația euristică 

 

Conversația euristică 

 

Conversația euristică 

 

 

Conversația euristică 

 

Conversația euristică 

 

Conversația euristică 

 

    

Bibliografie 

Textele de autor 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Coroborarea conținuturilor disciplinei se va face în concordanță cu standardele RNCIS 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4. Curs 

Capacitatea de asimilare a conținuturilor 

prezentate 

Competența de utilizare a conceptelor în 

analiza literaturii române 

Examen oral 50% 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

Capacitatea de a interpreta un text la prima 

vedere din perioada studiată 

Conversație euristică 50% 

10.6. Standard minim de performanță 

Cunoașterea în datele esențiale a fenomenului literar românesc și capacitatea de a răspunde la minimum 3 dintre 

întrebările formulate 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

02.10.2021 Lector univ. dr. Adrian Jicu Lector univ. dr. Adrian Jicu 

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 
Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenta) 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2. Facultatea FACULTATEA DE LITERE 

1.3. Departamentul LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE 

1.4. Domeniul de studii ŞTIINŢE UMANISTE ŞI ARTE/LIMBĂ SI LITERATURĂ 

1.5. Ciclul de studii STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 

1.6. Programul de studii/calificarea LIMBA ŞI LITERATURA MODERNA (ENGLEZĂ, FRANCEZA) – 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

1.7. Forma de învăţământ ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ (IF) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei LIMBA FRANCEZĂ CONTEMPORANĂ (LEXICOLOGIE) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare EC/E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei :  

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

DI 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 3 3.2. Curs 2 3.3. Seminar/Laborator/Proiect 1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

42 3.5. Curs 28 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru : 33 ore 

Studiul după manual, France de curs, bibliografie şi notiţe 9 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 9 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  3 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi) :  

 

3.7. Total ore studiu individual  33 

3.8. Total ore pe semestru  75 

3.9. Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  Nu este cazul 

4.2. de competenţe  Nu este cazul 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului  Participare la curs în regim on-line/hibrid/ față în față. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 Participare la seminar în regim on-line/hibrid/ față în față. 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Studenţii trebuie să se familiarizeze cu noţiunile specifice vocabularului francez.  

7.2. Obiectivele specifice  Studenţii trebuie să fie capabili să formeze cuvinte, să-şi îmbogăţească vocabularul ; 

 Studenţii trebuie să fie capabili să-şi însuşească mecanismele şi mijloacele prin care 

limba franceză îşi îmbogăţeşte fără încetare vocabularul. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs 
Nr. 

Ore 
Metode de predare Observaţii 

1. Concepts préliminaires. Les rapports entre la 

lexicologie et les autres disciplines  

2 PPT partajat cu studenții  

2. Moyens de constitution et d’enrichissement du 

vocabulaire  

2 PPT partajat cu studenții  

3. Enrichissement du vocabulaire par des moyens 

externes 

2 PPT partajat cu studenții  

4. Les emprunts 2 PPT partajat cu studenții  

5. La dérivation suffixale 2 PPT partajat cu studenții  

6. Les modifications apportées aux mots simples par 

l’addition d’un suffixe 

2 PPT partajat cu studenții  

7. La dérivation paradigmatique 2 PPT partajat cu studenții  

8. La dérivation syntagmatique 2 PPT partajat cu studenții  

9. La dérivation préfixale 2 PPT partajat cu studenții  

10. La composition   2 PPT partajat cu studenții  

11. Autres procédés d’enrichir le vocabulaire 2 PPT partajat cu studenții  

12. Le sens des mots 2 PPT partajat cu studenții  

13. Techniques nouvelles dans l’évolution du 

vocabulaire 

2 PPT partajat cu studenții  

14. Les unités linguistiques 2 PPT partajat cu studenții  

Bibliografie 

 https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-56093.php 

 https://www.kartable.fr/ressources/francais/cours/le-lexique/49847 

 https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-9295.php 

 https ://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-101923.phpBenveniste, Emile, 

Problèmes de lingustique générale, Gallimard, Paris, 1966, 2  vol. 

 Colin, Jean-Paul, Mével, Jean-Pierre, Leclère, Christian, Dictionnaire de l’argot, Larousse, Paris, 1994. 

 Cuniţă, Alexandra, La formation des mots. La dérivation lexicale en français contemporain, Bucureşti, Editura 

didactică şi Pedagogică, 1980. 

 Guilbert, Louis, La créativité lexicale, Larousse, Paris, 1975. 

 Grevise, Maurice, Le bon usage, Duculot, Paris, 1993. 

 Jakobson, Roman, Essais de linguistique générale, Minuit, Paris, 1973. 

 Martinet, André, Eléments de linguistique générale, Colin, Paris, 1955. 

  rancize  , Henri, Les mots français, P.U.F., Paris, 1976. 

 Picoche, Jacqueline, Précis de lexicologie française, Nathan, Paris, 1977. 

 Robert, Paul, Le grand Robert de la langue française. P. Robert, Paris, 1992. 

 Romedea, Adriana-Gertruda, … la science des mots … Cours pratique de Lexicologie, Junimea, Iaşi, 2002. 

 Romedea, Adriana-Gertruda, Apprendre le vocabulaire français, Bacău, Alma Mater, 2013. 

 

6.1. 

Competenţe 

profesionale  

 

C2 Comunicarea eficientă, scrisă şi orală, în limba  modernă A si B – engleza si franceza 

C5 Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii moderne B şi utilizarea acestuia în 

producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală  

 

 

6.2. 

Competenţe 

transversale 

CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbi si literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională 

CT2 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri  rancize. 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-56093.php
https://www.kartable.fr/ressources/francais/cours/le-lexique/49847
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-9295.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-101923.php
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 Saussure, Ferdinand de, Cours de linguistique générale, Payot, Paris, 1955. 

 Tutescu, Mariana, Du mot au texte, Cavailloti, Bucuresti, 1996. 

 Wagner, Robert-Léon, Les vocabulaires français, Didier, Paris 1970.  

Bibliografie minimală 

 Charaudeau, Patrick, Grammaire du sens et de l’expression, Paris, Hachette, 1992. 

 Eluerd, Roland, La lexicologie, Paris, P.U.F., 2000. 

 Lehmann, Alise et Françoise Martin-Berthet, Introduction à la lexicologie, Paris, Armand Colin, 2008. 

 Mortureux, Marie-Françoise, La lexicologie entre langue et discours, Paris, SEDES, 1997. 

 Romedea, Adriana-Gertruda, … la science des mots … Cours pratique de lexicologie, Iaşi, Junimea, 2002.  

 Romedea, Adriana-Gertruda, Apprendre le vocabulaire français, Bacău, Alma Mater, 2013. 

 https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-56093.php 

 https://www.kartable.fr/ressources/francais/cours/le-lexique/49847 

 https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-9295.php 

 https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-101923.php 

 

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

1. Les relations paradigmatiques et syntagmatiques  2 Exerciţii scanate  

2. La suffixation en -age 2 Exerciţii scanate  

3. Polysémie et homonymie dans le Petit Robert 2 Exerciţii scanate  

4. Les expressions figées  2 Exerciţii scanate  

5. Les changements de sens : le mécanisme des tropes   2 Exerciţii scanate  

6. Analyser les néologismes dans un corpus 2 Exerciţii scanate  

7. Etudes de mots dans un texte  2 Exerciţii scanate  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conţinuturile disciplinei sunt în concordanţă cu standardele RNCIS 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4. Curs 

Participare la curs în regim on- 

line/hibrid/faţă în faţă     

 

Test 50% 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

Participare la seminar în regim on- 

line/hibrid/faţă în faţă 

evaluare continua 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea şi aplicarea  terminologiei în Lexicologia limbii franceze ; 

 Identificarea şi folosirea corectă a părţii teoretice. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2021 Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina SUCIU 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brȋnduşa-Mariana AMALANCEI 

 

 

 

 

 

 

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-56093.php
https://www.kartable.fr/ressources/francais/cours/le-lexique/49847
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-9295.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-101923.php
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 
Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 

1. Date despre program 

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

1.2.Facultatea Facultatea de Litere 

1.3.Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.4.Domeniul de studii Ştiinţe umaniste și arte/ Limbă şi literatură  

1.5.Ciclul de studii Studii universitare de licenţă  

1.6.Programul de studii/calificarea Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) – Limba şi literatura 

română 

1.7.Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Literatură franceză (Literatura Evului Mediu şi a Renaşterii) 

2.2. Titularul activităţilor de curs Prof.univ.dr. Balan Veronica-Loredana 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof..univ.dr. Balan Veronica-Loredana 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare EC/E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO –  rancize   (impusă), DA – la alegere (opţională), DF –  rancize  e (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 1 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 14 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 47 ore 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

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

Tutoriat  9 

Examinări 4 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  47 

3.8. Total ore pe semestru  75 

3.9. Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de 

competenţe 
  

 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului  participare la curs în regim on line/hibrid/faţă în faţă 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 participare la curs în regim on line/hibrid/faţă în faţă  

 termenul prezentării lucrării de seminar/proiectului este stabilit de titular de 

comun acord cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe 

motive altfel decât obiectiv întemeiate. 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Să cunoască si să descrie principalele caracteristici ale perioadei literare studiate (Evul 

Mediu si Renasterea), precum și a aportului marilor scriitori la îmbogățirea spiritualității 

franceze. Să sistematizeze informatiile privind abordarea textului literar; să solicite 

capacitatea studentului de analiză, reflecție, sinteză, deducție, în vederea familiarizării 

acestuia cu etapele demersului critic. 

 

7.2. Obiectivele specifice * să asimileze cunoştinţele fundamentale din domeniul filologic; 

* să educe în spiritul valorilor umanismului  

* să valorizeze cunoştinţele lingvistice ca expresie a identităţii culturale francofone  

* să formeze spiritul critic, autoexigenţa profesională 

* să dezvolte capacităţile de analiză, sinteză şi comparaţie în domeniul filologic. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

12. Cantecul de vitejie. Caracteristici.  2 expunerea,explicaţia, 

problematizarea, 

dezbaterea,  rancize, 

lucrul individual 

 

13. Poezia lirică a secolelor XII si XIII. Fin’amor si 

dragostea cavalerească. Dragostea si Islamul. Poetica 

trubadurilor. Truverii 

2 expunerea, explicaţia, 

problematizarea, 

dezbaterea,  rancize, 

lucrul individual 

 

14. Literatura curteneasca (caracterizarea diferitelor 

genuri: lai, roman, evidențierea caracterului 

stereotipal, originalitatea structurii textelor)   

2 expunerea, explicaţia, 

problematizarea, 

dezbaterea,  rancize, 

lucrul individual 

 

15. Teatrul medieval. Inceputurile teatrului religios.  2 expunerea, explicaţia, 

problematizarea, 

dezbaterea,  rancize, 

lucrul individual 

 

16. Mari retoricari. François Villon 2 expunerea, explicaţia,  

 

1
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C4 

Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii de referinţă; 

C.4.1.Precizarea şi descrierea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiul cultural al limbii franceze 

şi descrierea lui pe fundalul evoluţiei culturii şi civilizaţiei ţării din acest spaţiu lingvistic  

C.4.2.Explicarea poziţiei operelor literare în contextul cultural francez şi raportarea lor la tradiţiile literare din 

cultura franceză  

C.4.3. Analiza textelor literare din cultura franceză cu respectarea normelor de cercetare specifice 

C.4.5. Elaborarea unui proiect pe o temă dată din literatura/ cultura engleză/franceză, respectând normele de 

cercetare.  

 

1
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. 
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CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbi si literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională 
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problematizarea, 

dezbaterea,  rancize, 

lucrul individual 

17. Secolul al XVI-lea. Repere cronologice. Renașterea. 

Umanismul. François Rabelais 

2 expunerea, explicaţia, 

problematizarea, 

dezbaterea,  rancize, 

lucrul individual 

 

18.  Michel de Montaigne 2 expunerea, explicaţia, 

problematizarea, 

dezbaterea,  rancize, 

lucrul individual 

 

Bibliografie 

1. Blakeslee, M.R., Love‘s Masks, Identity, Intertextuality and Meaning In The  Old French Tristan Poems, 

Cambridge, Brewer, 1989  

2. Bakhtine, Mikhail, L’France de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la 

Renaissance, Paris, Gallimard, 1970 

3. Grecu, Veronica, Transparence et ambigüité de la „semblance” : interpréter et traduire les figures du 

déguisement au Moyen Age, Iasi, Demiurg, 2006 

4. Grecu, Veronica, Le théâtre français du Moyen Age au XVII
e
 siècle, Iasi, Institutul European, 2013 

5. Prigent, Michel, Lestringant, Frank, Zink, Michel, Histoire de la France littéraire. Naissances. Renaissances, 

PUF, Paris, 2006.  

6. Rougemont, Denis, Iubirea si Occidentul, Bucuresti, Univers, 1977 

7. Stanesco, Michel, Zink, Michel, Histoire européenne du roman médiéval, Paris, PUF, 1992 

8. Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Age, éd. R. Bossuat, L. Pichard et G. Raynaud de Lage, éd. 

Refondue par  G. Hasenohr et M. Zink, Paris, Fayard, 1992 

Bibliografie minimală 

1. Grecu, Veronica, Transparence et ambigüité de la „semblance” : interpréter et traduire les figures du 

déguisement au Moyen Age, Iasi, Demiurg, 2006 

2. Grecu, Veronica, Le théâtre français du Moyen Age au XVIIe siecle, Iasi, Institutul European, 2013 

3. Prigent, Michel, Lestringant, Frank, Zink, Michel, Histoire de la France littéraire. Naissances. Renaissances, 

PUF, Paris, 2006.  

 

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

6. La Chanson de Roland-caracteristici. Analiza 

structurii metrice si a prozodiei, identificarea 

particularitatilor in raport cu epopeea clasica si 

epopeea de la sfarsitul secolului al XV-lea 

2 Analiza literara  

7. Poezia lirica a secolelor XII-XIII. Evidentierea 

trasaturilor caracteristice prin analizarea din punct 

de vedere stilistic a unor poezii ale lui Jaufre 

Rudel 

2 Comentariu  literar  

8. Béroul, Tristan et Iseut 2 Analiza literara  

9. Chrétien de Troyes, Perceval. Cautarea Sfantului 

Graal si noile dimensiuni ale aventurii cavaleresti 

2 Analiza literara 

Dezbatere 

 

10. La farce de maître Pathelin 2 Analiza literara  

11. Arta lui François Rabelais. Gargantua si 

Pantagruel 

2 Analiza literara  

12. Montaigne, Essais, Caracterizarea discursului 

argumentativ, evidentierea principalelor 

caracteristici si sublinierea diferentelor fata de 

celelalte genuri 

2 Analiza literara 

Dezbatere 

 

Bibliografie 

1. Blakeslee, M.R., Love‘s Masks, Identity, Intertextuality and Meaning In The  Old French Tristan Poems, 

Cambridge, Brewer, 1989  

2. Bakhtine, Mikhail, L’France de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la 

Renaissance, Paris, Gallimard, 1970 

3. Grecu, Veronica, Transparence et ambigüité de la „semblance” : interpréter et traduire les figures du 

déguisement au Moyen Age, Iasi, Demiurg, 2006 

4. Grecu, Veronica, Le théâtre français du Moyen Age au XVII
e
 siècle, Iasi, Institutul European, 2013 

5. Prigent, Michel, Lestringant, Frank, Zink, Michel, Histoire de la France littéraire. Naissances. 

Renaissances, PUF, Paris, 2006.  

6. Rougemont, Denis, Iubirea si Occidentul, Bucuresti, Univers, 1977 
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7. Stanesco, Michel, Zink, Michel, Histoire européenne du roman médiéval, Paris, PUF, 1992 

8. Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Age, éd. R. Bossuat, L. Pichard et G. Raynaud de Lage, éd. 

Refondue par  G. Hasenohr et M. Zink, Paris, Fayard, 1992 

Bibliografie minimală 

1.Grecu, Veronica, Transparence et ambigüité de la „semblance” : interpréter et traduire les figures du 

déguisement au Moyen Age, Iasi, Demiurg, 2006 

2 Grecu, Veronica, Le théâtre français du Moyen Age au XVIIe siecle, Iasi, Institutul European, 2013 

3 Prigent, Michel, Lestringant, Frank, Zink, Michel, Histoire de la France littéraire. Naissances. 

Renaissances, PUF, Paris, 2006.  

 

9. 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. 

 

10. Evaluare 

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

10.3. Pondere 

din nota 

finală 

10.4. Curs 

 capacitatea de a identifica 

specificitatea textului literar 

medieval si renascentist  

 abilitatea de a  rancize  

trasaturile proprii fiecarui text si 

stil in parte si de a le aborda in 

mod diferit si adecvat  

 indeplinirea obligatiilor de a 

parcurge bibliografia minimala 

Examen  70 % 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 
 participarea activa la seminar Evaluare continuă  30 % 

10.6. Standard minim de performanţă 

 sa identifice caracteristicile fundamentale ale genurilor si sub-genurilor literare si sa aplice intr-o oarecare 

masura unele strategii de abordare a studiului de text, utilizand, in acelasi timp, in mod acceptabil, structurile 

limbii franceze.  

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

30.09.2021 Prof.univ.dr. Balan Veronica-

Loredana 

Prof.univ.dr. Balan Veronica-Loredana 

 

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

2o.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brȋnduşa-Mariana Amălăncei 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 

1. Date despre program 

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

1.2.Facultatea Facultatea de Litere 

1.3.Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.4.Domeniul de studii Ştiinţe umaniste şi arte/Limbă si literatură 

1.5.Ciclul de studii Studii universitare de licență 

1.6.Programul de studii/calificarea Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) – Limba şi 

literatura română 

1.7.Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă (IF) 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Cultură şi civilizaţie franceză  

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Maricela Strungariu 

2.3. Titularul activităţilor de seminar - 

2.4. Anul de studiu I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DS 

DO – obligatorie (impusă), DA – la alegere (opţională), DF – facultativă (liber aleasă) DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

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

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

14 3.5. Curs 14 3.6. Seminar - 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 36 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 

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

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

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 - 

4.2. de competenţe - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului Studenții vor participa la curs în regim on line (platforma Teams)/hibrid/faţă în 

faţă.Termenul predării si prezentării portofoliului se va stabili de comun acord 

cu studenții. Nu se vor accepta cererile de amânare a acestuia pe motive altfel 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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decât obiectiv întemeiate. Pentru predarea cu întârziere a portofoliului, 

studentul va fi depunctat cu un punct. Dacă acesta este predat, dar nu şi 

prezentat, studentul va fi depunctat cu 2 puncte. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul 

general al disciplinei 

Cursul de culturǎ şi civilizaţie franceză îşi propune să le ofere studenţilor o introducere în 

istoria si civilizaţia Franţei, să configureze spaţiul cultural istoric şi politic al epocilor studiate. 

Cursul urmăreşte structura diacronică, precum si pe cea a evenimentelor, fără să neglijeze 

contribuţiile istoriografiei moderne (istoria mentalităţilor). De asemenea, se va urmǎri 

dezvoltarea Franţei pe plan economic, politic, cultural, artistic, din antichitate până în prezent.  

7.2. Obiectivele 

specifice 

- să descrie elementele fundamentale specifice culturii şi civilizaţiei franceze, în evoluţia lor 

diacronică; 

- să elaboreze un proiect pe o temă dată din cultura şi civilizaţia franceză, respectând normele 

de cercetare. 

- să evidenţieze şi să dezvolte potenţialul studenţilor de a lucra individual, dar să cultive şi 

relaţionarea umană prin lucrul în echipǎ; 

- să formeze spiritul critic şi să cultive reflecţia şi exprimarea opiniilor personale; 

- să cultive respectul pentru proprietatea intelectualǎ, însuşirea probitǎţii ştiinţifice ca 

instrument obligatoriu al oricărui demers intelectual; 

- să formeze capacitatea de evaluare şi autoevaluare constantǎ şi corectǎ. 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 L’Antiquité et le Moyen Age  2 Prelegerea, conversaţia 

euristică, problematizarea,  

studiul de text 

 

 De la Renaissance au Classicisme (La Renaissance 

française; le siècle de l’absolutisme)  

4 Prelegerea, conversaţia 

euristică, problematizarea,  

studiul de text 

 

 Le siècle des Lumières 2 Prelegerea, conversaţia 

euristică, problematizarea,  

studiul de text 

 

 Le XIX
e
 siècle 2 Prelegerea, conversaţia 

euristică, problematizarea,  

studiul de text 

 

 Repères historiques et culturels du Xxe siècle 2 Prelegerea, conversaţia 

euristică, problematizarea,  

studiul de text 

 

 Prezentarea portofoliilor 2 Prezentare orală şi PPT  

Bibliografie 

Carpentier, Jean, Lebrun, François, Histoire de France, Paris, Seuil, 1987 

Curtius, Ernst-Robert, Essai sur la France, trad. De l’allemand par J. Benoist-Méchin, Ed. de l’Aube, 1995 

1
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C4 Analiza şi prezentarea fenomenelor literare în contextul culturii  rancize 

C.4.1. Precizarea şi descrierea specificului epocilor şi curentelor literare din spaţiul cultural al limbii 

franceze 

C.4.2. Explicarea poziţiei operelor literare în contextul cultural francez şi raportarea lor la tradiţiile literare 

din cultura franceză 

C.4.3. Analiza textelor literare din cultura franceză cu respectarea normelor de cercetare specifice 

C.4.4. Utilizarea literaturii de referinţă pentru interpretarea textului literar 

C.4.5. Elaborarea unui proiect pe o temă dată din literatura/cultura franceză, respectând normele de 

cercetare 

1
.1

5
. 
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s
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e 

 

CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbi si literaturi în deplină concordanţă cu etica profesională. 

CT2 Relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice. 

CT3 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. 
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Gandilhon, N., Nouschi, S., Vogelpoel, P., Franceza practicǎ, Ed. Niculescu, 2007 

Makine,Andreï, Cette France qu’on oublie d’aimer, Paris, Flammarion, 2006 

Monnerie, Annie. La France aux cent visages, Paris : Hatier/Didier, 1996  

*** Tout l’Univers. Les rois de France, Paris, Hachette, 2001 

https ://web.cortland.edu/flteach/civ/ 

https ://www.lepointdufle.net/p/civilisation.htm 

Bibliografie minimală 

Carpentier, Jean, Lebrun, François, Histoire de France, Paris, Seuil, 1987 

*** Tout l’Univers. Les rois de France, Hachette, 2001 

 

9. 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. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode de 

evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 

Corectitudinea si consistenţa cunoştinţelor 

asimilate 

 Capacitatea de a opera cu cunoştinţele  

asimilate  

Capacitatea de a emite puncte de vedere personale 

asupra textelor si problemelor studiate. 

Prezentarea unui portofoliu pe o temă de civilizaţie 

franceză 

Examen oral 

 

 

 

 

 

Prezentarea orală a 

portofoliului 

50% 

 

 

 

 

 

 

50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea în linii mari a trăsăturilor socio-culturale ale epocilor prezentate la curs  

 Prezentarea portofoliului 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

01.10.2021 Conf. univ. dr. Maricela Strungariu 

 

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu  

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.cortland.edu/flteach/civ/
https://www.lepointdufle.net/p/civilisation.htm
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 
Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 

1. Date despre program 

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

1.2.Facultatea de Litere 

1.3.Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.4.Domeniul de studii Ştiințe umaniste şi arte / Limbă și literatură 

1.5.Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6.Programul de studii/calificarea Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)- Limba şi literatura 

română - 

1.7.Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Etnologie și folclor 

2.2. Titularul activităţilor de curs LECT. UNIV. DR. POPA ELENA-VIOLETA 

2.3. Titularul activităţilor de seminar LECT. UNIV. DR. POPA ELENA-VIOLETA 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare E 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO – obligatorie (impusă), DA – opţională (la alegere), DF – facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 1 3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 14 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 47 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  2 

Examinări 5 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  47 

3.8. Total ore pe semestru  75 

3.9. Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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4.2. de 

competenţe 
  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului  participare la curs în regim on line/hibrid/faţă în faţă 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 participare la seminar în regim on line/hibrid/faţă în faţă 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Înțelegerea și aplicarea unor concepte și principii de bază în vederea 

interpretării unor elemente specifice culturii și literaturii române, 

etnologiei, fenomenelor de cultură populară, rurală şi urbană, în 

contextul naţional specific, dar şi în contextul european contemporan. 

  

7.2. Obiectivele specifice  Cunoaşterea, înţelegerea și aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor 

de bază specifice etnologiei și folclorului românesc.  

 Descrierea elementelor fundamentale  specifice culturii şi 

civilizaţiei româneşti, inclusiv a elementelor şi conceptelor specifice 

culturii populare, a evoluţiei acestei culturi şi civilizaţiei. 

 Utilizarea conceptelor, teoriilor, metodelor respective pentru 

explicarea şi interpretarea unor fenomene fundamentale asociate 

domeniului de conservare şi promovare a patrimoniului. 

 Evaluarea unor fenomene culturale în vederea conservării şi 

promovării adecvate a culturii şi civilizaţiei materne, inclusiv prin 

organizarea unor evenimente culturale de mică anvergură, prin 

raportare la cultura românească şi europeană. 

 Redactarea unui eseu/articol de interes general pe o temă legată de 

cultura şi civilizaţia română în vederea promovării acesteia.  

  

 

8. Conţinuturi 

Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1. Introducere în folcloristică. Noţiuni introductive. Apariţia 

termenului folclor şi constituirea disciplinei. Cultură 

primitivă, cultură populară, cultură naţională. Delimitări 

terminologice: folclor, etnografie, etnologie, antropologie. 

2 prelegere 1 prelegere 

 

6
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 C1 Utilizarea adecvată a conceptelor în studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii si al literaturii 

universale si comparate 

C4 Prezentarea sintetica si analitica, estetica si culturala a fenomenului literar si a culturii populare 

române/moderne 

     

 

6
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 CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură, în deplină concordanţă cu etica 

profesională  

 CT2 Relaţionarea în echipă; comunicare interpersonală şi asumarea de roluri specifice 
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Folclor şi folcloristică. Literatura populară şi literatura cultă. 

Raporturile dintre ele 

2. Caracterele specifice ale folclorului. Caracterul 

tradiţional. Raportul tradiţie – inovaţie . Caracterul colectiv. 

Raporturile dintre individul talentat şi colectivitate. 

Caracterul oral. Caracterul anonim. Caracterul sincretic. 

Caracterele structurale ale folclorului literar. Caracterul 

formalizat. Sincretismul funcţional. Prototip şi variante. 

Structura faptului folcloric 

2 prelegere 1 prelegere 

3. Genuri şi categorii ale folclorului literar. Poezia de ritual 

şi ceremonial.Poezia de urare. Poezia descriptivă 

(pluguşorul, cântecele de seceriş). Poezia colindelor. Poezia 

de incantaţie. Paparuda. Caloianul. Poezia ceremonialurilor 

de trecere. Poezia riturilor de naştere 

2 prelegere 1 prelegere 

4. Poezia ceremonialului de nuntă. Nunta ca ceremonial de 

trecere. Momentele principale ale ceremonialului de nuntă. 

Nunta ca spectacol. Poezia integrată ceremonialului de 

nuntă. Poezia ceremonialului de înmormântare. Cântecele 

ceremoniale de înmormântare. Cântecul zorilor, Cântecul de 

despărţire, Cântecul mare, Cântecul bradului, Bocetele 

2 prelegere 1 prelegere 

5. Poezia descântecelor.  Proverbe şi zicători, Ghicitorile 2 prelegere 1 prelegere 

6. Proza populară. Clasificarea prozei populare. 

Coordonatele povestitorului. Denumirea şi definitivarea 

speciilor prozei populare. Basmul despre animale. Basmul 

fantastic. Legenda. Snoava 

2 prelegere 1 prelegere 

7. Cântecul epic (balada). Origine si evoluţie. Clasificarea 

cântecului epic. Balada fantastico-mitologică. Balada eroică. 

Cântecul epic istoric şi haiducesc. Balada nuvelistică. 

Cântecul liric şi strigăturile. Clasificare. Strigăturile 

2 prelegere 1 prelegere 

Bibliografie 

Datcu, Iordan, Dicţionarul folcloriştilor, Ed. „Saeculum I.O.”, Bucureşti, 2006 

Evseev, Ivan , Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească, Ed. „Amacord”, Timişoara, 1998 

Ghinoiu, Ion, Panteonul românesc. Dicţionar, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2001 

Gorovei, Artur, Datinile noastre la naştere şi la nuntă, Ed. „Paideia”, Bucureşti, 2002 

Olteanu, Antoaneta, Lumea cealaltă, Paideia, 2015 

Pop, M.; Ruxăndoiu, P.,  Folclor literar românesc, EDP, Bucureşti, 1974  

Preda, Violeta, Interferenţe, Ed. „Plumb”, Bacău, 2002 

Preda, Violeta, Petru Caraman. Introducere in universul operei, Ed. „Edusoft”, Bacau, 2007 

Bibliografie minimală- cărţi ce pot fi puse la dispoziţia studenţilor şi în format electronic 

 Pop, M., Ruxăndoiu, P.,  Folclor literar românesc, EDP, Bucureşti, 1974 

 

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

1. Introducere în etnologie  Dezbatere  

2. Ancheta folclorică  2 Exercițiu în baza unui 

portofoliu 
 

3.Prototip şi variante 2 Analiză pe text  

4.Colindatul şi descolindatul 2 Proiect şi dezbatere  

5.Poezia descântecelor 2 Proiect şi dezbatere  

6.Proverbe şi ghicitori 2 Proiect şi dezbatere  

7.Basmul 2 Proiect şi dezbatere  

Bibliografie 

Bîrlea, Ov.,  Metoda de cercetare a folclorului, Buc., EPL, 1969 

Brătulescu, Monica, Colinda românească, Bucureşti, Ed. Minerva, 1981 

Constantinescu, N. , Lectura textului folcloric, Minerva, București, 1986  

Caraman, Petru, Colindatul la români, slavi şi la alte popoare, Bucureşti, Ed. “Minerva”, 1983, 

Caraman, Petru, Descolindatul, in orientul şi sud-estul Europei. Studiu de folclor comparat  

Olteanu, Antoaneta, Lumea cealaltă, Paideia, 2015 

Papadima, Ov., Literatura populară română, Buc., EPL, 1968  

Pop, M.; Ruxăndoiu, P.,  Folclor literar românesc, EDP, Bucureşti, 1974  

 

Bibliografie minimală- cărţi ce pot fi puse la dispoziţia studenţilor şi în format electronic 
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 Pop, M.; Ruxăndoiu, P.,  Folclor literar românesc, EDP, Bucureşti, 1974 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 CONŢINUTURILE DISCIPLINEI SUNT ÎN CONCORDANŢĂ CU STANDARDELE RNCIS. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 
10.2. Metode 

de evaluare 

10.3. Pondere 

din nota finală 

10.4. Curs 
 Cunoaşterea terminologiei utilizate în Etnologie şi 

folclor. 
Examen  20% 

 

-demonstrarea stăpânirii preceptelor teoretice ale 

etnologiei prin rezolvarea unui subiect teoretic; 

- probarea competenţelor de analiză literară a textului 

folcloric și evidențierea elementelor de ritual prin 

realizarea unor seturi de aplicații. 

 

  

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

- participarea activă la seminar; 

- elaborarea unui portofoliu care să integreze cunoştintele 

teoretice şi pe cele de analiză literară specifice etnologiei; 

- două teste de evaluare formativă. 

Portofoliul 

Test 

80% 

 

 

10.6. Standard minim de performanţă 

 - stăpânirea a cel puţin o treime din preceptele teoretice ale cursului 

 probarea competenţelor specifice prin rezolvarea a cel puţin o treime din itemii celor două teste de evaluare 

formativă  

  cel puţin două intervenţii la seminar; 

 elaborarea a cel puţin trei elemente de portofoliu. 

.  

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

01.10.2021 Lect. univ. dr. Elena-Violeta Popa 

 

Lect. univ. dr. Elena-Violeta Popa 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf.univ.dr. Andreia-Irina SUCIU 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana AMĂLĂNCEI 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 
Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

PRACTICA LIMBII ROMÂNE 
 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea Facultatea de Litere 

1.3. Departamentul Limbi și Literaturi Străine 

1.4. Domeniul  Ştiinţe umaniste şi arte/ Limbă şi literatură 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calificarea Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) - Limbă şi literatură 

română 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei PRACTICA LIMBII ROMÂNE II 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Nicoleta-Carmen Popa 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Nicoleta-Carmen Popa 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare V 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei 

 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs 1 3.3. Seminar 1 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

28 3.5. Curs 14 3.6. 

Seminar 

14 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru:  36 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  4 

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 

 

4.2. de 

competenţe 

 

 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro


F 84.07/Ed. 06 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului Participare la curs în regim on-line/hibrid/ față în față. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectulu

i 

Participare la seminar în regim on-line/hibrid/ față în față. 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

Abordarea textului literar ca produs al unui anume context cultural, cu instrumente 

(concepte, teorii, metode) selectate din domeniul specific al ştiinţelor literaturii şi din 

domenii conexe acesteia (estetică, istoria ideilor, semiotică, pragmatică, teoria comunicării, 

studii intermediale).  

7.2. Obiectivele specifice - capacitatea de a identifica şi aplica adecvat instrumente de analiză pertinente pentru un 

corpus literar; 

- dezvoltarea aptitudinilor de gândire critică,  originală. 

 

8. Conţinuturi 

Seminar Nr. ore Metode de predare Observaţii 

Conţinutul disciplinei: Practici discursive în discursul 

poetic (post)modern(ist) 

Tradiţionalism şi modernism (Ion Pillat, Vasile 

Voiculescu) 

Modernism (B. Fundoianu) 

Avangardism (T. Tzara) 

Neomodernism/ neoexpresionism/ experimentalism 

(Leonid Dimov, Ileana Mălăncioiu, Mircea Ivănescu) 

„Textualizanţi”, „textualişti”, autenticişti (Emil Brumaru, 

Mihai Ursachi, Şerban Foarţă; Liviu Ioan Stoiciu, Ioan 

Es. Pop, Cristian Popescu). 

 

 

 

 

conversaţia euristică, 

prelegerea, analiza de 

text, explicaţia, 

problematizarea, 

demonstraţia, 

brainstormingul etc. 

 

 

Bibliografie 

 Armengaud, F., La pragmatique, Paris, PUF, 1990. 

 Călinescu, G. , Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ed. a doua, Bucureşti, Minerva, 1982. 

 Călinescu, M., Conceptul modern de poezie, Bucureşti, Eminescu, 1972. 

   

6.1. 

Co

mp

ete

nţe 

pro

fesi

ona

le  
 

C1Utilizarea adecvata a conceptelor in studiul lingvisticii generale, al teoriei literaturii si al literaturii 

universale şi comparate 
C.1.1 Vor fi definite conceptele, vor putea fi identificate şi exemplificate elementele de metalimbaj specifice 

lingvisticii generale, teoriei literare si comparatisticii. 
 

C4 Prezentarea sintetica si analitica, estetica si culturala a fenomenului literar si a culturii populare 

române/moderne 
C.4.3. Se vor pune adecvat in relatie texte si contexte diverse, se va opera cu tehnicile de analiza textuala. Se va 

aborda, din diverse perspective interpretative, un text literar. 

6.2. 

Comp

etenţe 

transv

ersale 

CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură în deplină concordanţă cu etica profesională 
CT2 Relaţionarea în grup, comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice. 
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 Foucault, M., Ordinea discursului. Un discurs despre discurs, trad. de C. Tudor, Bucuresti, Eurosong & 

Book, 1998. 

 Friedrich, H., Structura liricii moderne, traducere de de Dietter Fuhrmann, postfaţă de Mircea Martin,  

Bucureşti, Univers, 1998. 

 Maingueneau, D., Nouvelles tendances en analyse du discours, Paris, Hachette, 1987. 

 Manolescu, N., Istoria critică a literaturii române. Cinci secole de literatură, Piteşti, Paralela 45, 2008. 

 Manolescu, N., Despre poezie, Bucureşti, Cartea Românească, 1987. 

 De Micheli, Mario, Avangarda secolului XX, Bucureşt, Meridiane, 1968.  

 Mincu, Marin, Avangarda literară românească, Bucureşti, Minerva, 1983 

 Mincu, M., O panoramă critică a poeziei româneşti, Constanţa, Pontica, 2007. 

 Muşina, Alexandru, Paradigma poeziei moderne, Braşov, Aula, 2004. 

 Omăt, Gabriela, Modernismul literar românesc în date (1880-2000) și texte (1880- 1949), Bucureşti,  

Institutul Cultural Român, 2011. 

 Pop, Ion, Avangardismul poetic românesc, Bucureşti, E.P.L.,1969. 

 Raymond, M., De la Baudelaire la Suprarealism, traducere de Leonid Dimov, studiu introductiv de Mircea 

Martin, Bucureşti, Univers, 1970. 

 Simion, E. (coordonator general), Dicţionarul general al literaturii române, vol. I-VI, Bucureşti, Univers 

enciclopedic, 2004 – 2009. 

 Zaciu, M., Papahagi, M., Sasu, A. (coord.), Dicţionarul esenţial al scriitorilor români, Bucureşti, Albatros, 

2000. 

 

 

 

Bibliografie minimală 

 Călinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ed. a doua, Bucureşti, Minerva, 1982. 

 Călinescu, M., Conceptul modern de poezie, Bucureşti, Eminescu, 1972. 

 Friedrich, H., Structura liricii moderne, traducere de de Dietter Fuhrmann, postfaţă de Mircea Martin, 

Bucureşti, Univers, 1998. 

 Manolescu, N., Despre poezie, Bucureşti, Cartea Românească, 1987. 

 Simion, E. (coordonator general), Dicţionarul general al literaturii române, vol. I-VI, Bucureşti, Univers 

enciclopedic, 2004 – 2009. 

 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

CONŢINUTURILE DISCIPLINEI SUNT STABILITE CONFORM  STANDARDELOR RNCIS. 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4. Seminar  

 

 

Participarea activă la seminarii (activitate 

online/hibrida/ în sala de clasa). Frecvenţa şi 

calitatea intervenţiilor. 

 

 

 

 

Gradul de asimilare a noţiunilor de teorie şi 

istorie literară predate. Folosirea corectă şi 

nuanţată a cestora în analiza fenomenului 

literar. 

Parcurgerea bibliografiei critice 

corespunzatoare 

Capacitatea de  a stabili corelaţii între 

diferite fenomene literare, precum şi între 

literatură şi alte domenii  ale cunoaşterii. 

 

 

Discuţii în cadrul 

seminariilor  

 

 

 

 

 

 

Lucrare scrisă 

 

 

 

30% 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

    

10.6. Standard minim de performanţă: 

- minimum 2 intervenţii în cadrul seminarului; 
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- realizarea adecvata a proiectului de cercetare individuala. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

1.10.2021 Conf. univ. dr. Nicoleta- Carmen Popa Conf. univ. dr. Nicoleta- Carmen 

Popa 

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brînduşa Amălăncei 
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FIŞA DISCIPLINEI  

(licență) 

1. Date despre program 

1.1.Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

1.2.Facultatea FACULTATEA DE LITERE 

1.3.Departamentul LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE 

1.4.Domeniul de studii ȘTIINȚE UMANISTE ȘI ARTĂ/LIMBĂ ȘI LITERATURĂ 

1.5.Ciclul de studii LICENŢĂ 

1.6.Programul de studii/calificarea LIMBA ȘI LITERATURA MODERNĂ (ENGLEZĂ, FRANCEZĂ) – 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  

1.7.Forma de învăţământ ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei PRACTICA LIMBII FRANCEZE – STRUCTURI GRAMATICALE II 

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare V 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DF - 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 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

12 3.5. Curs - 3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 22 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5 

Tutoriat  5 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  22 

3.8. Total ore pe semestru  50 

3.9. Numărul de credite 2 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de 

curriculum 
  

4.2. de   

 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 
Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 

 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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competenţe 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului   

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 Participare la seminar în regim on-line/hibrid/ față în față. 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Să recepteze corect discursurile orale şi scrise  

7.2. Obiectivele specifice  Să producă texte orale şi scrise (inclusiv traduceri) la nivel B2, adaptând 

vocabularul şi stilul în funcţie de tipul de text;  

 Să evalueze corectitudinea şi coerenţa unui text oral sau scris de dificultate 

medie; 

 Să corecteze abaterile de la normele limbii moderne, cu utilizarea de 

instrumente auxiliare.   

 Să redacteze diferite tipuri de texte, la nivel minim B2 şi traduceri de 

dificultate medie, folosind mijloacele auxiliare specifice.  

8. Conținuturi 

Conţinuturi  Seminar Nr. ore Metode de predare Observaţii 

18. Les fonctions du nom – Le sujet 2 PPT partajat cu studenții  

1. La place du nom sujet 2 PPT partajat cu studenții  

2. Nom complément du nom et de l’adjectif 2 PPT partajat cu studenții  

1. Nom complément d’objet et attribut 4 PPT partajat cu studenții  

1. Compléments circonstanciels I 2 PPT partajat cu studenții  

1. Compléments circonstanciels II 2 PPT partajat cu studenții  

1. L’adjectif qualificatif 2 PPT partajat cu studenții  

1. Accords particuliers des adjectifs 2 PPT partajat cu studenții  

1. Degré de signification de l’adjectif 2 PPT partajat cu studenții  

1. Fonctions de l’adjectif qualificatif 2 PPT partajat cu studenții  

1. Syntaxe d’accord de l’adjectif qualificatif 2 PPT partajat cu studenții  

1. La structure de la phrase 2 PPT partajat cu studenții  

1. La subordonnée relative 6 PPT partajat cu studenții  

1. Les concordances de temps 4 PPT partajat cu studenții  

Bibliografie 

 https://telecharger8t3.blogspot.com/2016/08/telecharger-livre-grammaire-350.html 

 https://grammaire.reverso.net/ 

 https://www.cordial.fr/grammaire/grammaire/GTM_0.htm 

 https://www.gymglish.com/fr/frantastique-orthographe/grammaire-francaise 

 Charaudeau, Patrick, (1992) Grammaire  du sens  et de l’expression , Hachette, Paris.  

 Chevalier, Jean Claude  et aii, (1988) Grammaire Larousse  du français contemporain , Larousse, Paris.  

 Dubois, Jean, (1974)  Grammaire  de base,  Larousse, Paris.  

 Grevisse, Maurice,  (1993) Le bon  usage, Duclot. Paris.  

 Riegel, Martin et alii , (1997)  Grammaire  méthodique  du  français, PUF, Paris.  

 

6
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Interpretarea corectă a discursurilor în formă orală/scrisă (B) 

C3.4. Evaluarea corectitudinii, coerenței și fluenței unui text oral sau scris de dificultate medie și corectarea 

abaterilor de la normele limbii moderne, inclusiv cu utilizarea de instrumente auxiliare 

6
.2

. 
C

o
m
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sa
le

 

 

CT1 Utilizarea componentelor domeniului limbi și literaturi în deplina concordanță cu etica profesională   

CT2 Relaționarea în echipă; comunicarea interpersonală și asumarea de roluri specifice 

 

https://telecharger8t3.blogspot.com/2016/08/telecharger-livre-grammaire-350.html
https://grammaire.reverso.net/
https://www.cordial.fr/grammaire/grammaire/GTM_0.htm
https://www.gymglish.com/fr/frantastique-orthographe/grammaire-francaise
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 Wagner, R.L, et  Pinchon, J.,  (1962) Grammaire  de français  classique  et  moderne , Hachette, Paris. 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conținutul disciplinei a fost stabilit conform standardelor RNCIS 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.4.     

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

Participare la seminar în regim on- 

line/hibrid/faţă în faţă 

Rezolvarea unor teste 

Participare activă on-line 

pe platforma Teams/ faţă 

în faţă 

75% 

25% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 50 % răspunsuri corecte 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

25.09.2021  Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA 

 

                                                

 

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ.dr. Andreia-Irina SUCIU 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brîndușa-Mariana AMĂLĂNCEI 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 
Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere@ub.ro 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 

1. Date despre program 

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

1.2.Facultatea Facultatea de Litere 

1.3.Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.4.Domeniul de studii Ştiinţe umaniste şi arte/Limbă şi literatură 

1.5.Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6.Programul de studii/calificarea Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) – Limba şi literatura 

română 

1.7.Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Comunicare orală şi scrisă în limba franceză II 

2.2. Titularul activităţilor de curs  

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conferenţiar univ. dr. Simina Mastacan 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare V 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - la alegere (opţională), DF - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

3.1.  Număr de ore pe săptămână 2 3.2. Curs  3.3. 

Seminar/Laborator/Proiect 

2 

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

28 3.5. Curs  3.6. 

Seminar/Laborator/Proiect 

28 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru: 22 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 7 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 7 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

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 
  

4.2. de 

competenţe 
  

 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului  

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 
 comportament civilizat şi atitudine participativă 

 prezenţa la cel puţin jumătate din orele de seminar 

 rezolvarea temelor propuse  

 recuperarea seminariilor se va face, acolo unde este cazul, printr-un program 

stabilit împreuna cu profesorul titular. 

Participarea la seminar în regim on line/hibrid/față în față 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 Seminarul de comunicare orală şi scrisă în limba franceză urmăreşte 

achiziţionarea complexă a limbii în scopul folosirii ei în contexte diferite. Se 

vizează însuşirea structurilor gramaticale şi lexicale, îmbogăţirea vocabularului, 

exprimarea corectă, expresivă şi spontană în diversele registre ale limbii şi 

argumentarea unor puncte de vedere. 

7.2. Obiectivele specifice - să activeze structurile pasive existente în vocabularul studenţilor; 

- să contribuie la însuşirea unui fond lexical bogat şi variat pentru realizarea unei 

exprimări corecte, nuanţate şi spontane în numeroasele situaţii de comunicare 

oferite de societatea contemporană; 

- să stimuleze permanent creativitatea studenţilor ale căror sugestii vor putea servi 

deseori ca punct de plecare al comunicării; 

- să contribuie la perfecţionarea nivelului limbii scrise prin încurajarea efortului 

personal de reflecţie şi de creaţie.   

 

8. Conţinuturi 
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C2: Comunicarea eficientă, orală şi în scrisă, în limba franceză: 

C 2.1 - definirea trăsăturilor esenţiale ale comunicării orale şi scrise, ale receptării şi producerii de texte 

(inclusiv a textelor ştiinţifice din domeniul umanist) în limba franceză; 

C 2.2 - interpretarea relaţiei dintre mesajul oral sau scris şi contextul său, identificarea tehnicilor 

argumentative şi de construcţie a mesajului în limba franceză; 

C 2.3 - receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel 

universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.) în limba franceză; 

C 2.4 - utilizarea cu discernământ şi probitate ştiinţifică a surselor de informare; 

C 2.5 - organizarea de dezbateri, construirea unui studiu de caz şi argumentarea structurii acestuia. 

C3 Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii moderne (engleza/franceza) şi utilizarea 

acestuia în producerea şi traducerea de texte şi în interacţiunea verbală  

C.3.1 Descrierea sistemului fonetic, lexical şi gramatical al limbii moderne în varianta sa standard şi definirea 

conceptelor lingvistice de bază, specifice limbii moderne (engleza/franceza) C.3.2. Explicarea clasificărilor 

morfologice, sintactice, semantice, 

pragmatice şi analizarea discursurilor orale şi scrise în limba modernă, utilizând aparatul conceptual al 

lingvisticii C.3.3.Receptarea corectă a discursurilor orale şi scrise la nivel C2 (*C1); producerea fluentă şi 

spontană de texte orale şi scrise (inclusiv traduceri) la nivel C1 (*B2), adaptând vocabularul şi stilul în funcţie 

de destinatar, de tipul de text şi de subiectul tratat 

C 3.4 -evaluarea corectitudinii şi coerenţei unui text oral sau scris de dificultate medie şi corectarea abaterilor 

de la normele limbii franceze, cu utilizarea de instrumente auxiliare ; 

C.3.5. redactarea diferitelor tipuri de texte, la nivel minim B2 şi a traducerilor de dificultate medie, folosind 

mijloacele auxiliare specifice.   

6
.2

. 
C

o
m
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n
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le
 

 

CT 1: utilizarea componentelor domeniului în deplină concordanţă cu etica profesională. 

CT 2: relaţionarea în echipă; practicarea principiilor comunicării interpersonale şi asumarea de roluri specifice. 

CT 3: 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. 
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Aplicaţii (Seminar) ) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

  Professeurs et étudiants 

  Décrire son emploi du temps habituel 

La lettre de motivation 

4 Lecturǎ, conversaţie, 

exerciţii lexicale, 

activitate individualã şi în 

grup 

 

L’emploi 

La lettre de candidature, le curriculum vitae 

 

4 Lecturǎ, conversaţie, 

exerciţii lexicale, 

activitate individualã şi în 

grup 

 

Les fêtes françaises  

Faire des souhaits; écrire des cartes de vœux 

 

2 Lecturǎ, conversaţie, 

exerciţii lexicale, 

activitate individualã şi în 

grup, dictări 

 

Le voyage-forme d’évasion 

La carte de visite, la carte postale, le télégramme 

 

4 Lecturǎ, conversaţie, 

exerciţii lexicale, 

activitate individualã şi în 

grup  

 

Lucrare de verificare 2 Lucrare scrisă  

Les loisirs des Français/Les loisirs des Roumains 

Raconter oralement et par écrit une petite histoire 

4 Lecturǎ, conversaţie, 

exerciţii lexicale, 

activitate individualã şi în 

grup 

 

Nécessité du livre 

Présenter un livre à l’oral et par écrit 

 

2 Lecturǎ, conversaţie, 

exerciţii lexicale, 

activitate individualã 

 

L’amitié 

Le résumé 

 

4 Lecturǎ, conversaţie, 

exerciţii lexicale, 

activitate individualã 

 

Verificare finală 2 Examinare orală  

Bibliografie    

Caradec, J. et Nègre, G., Thèmes et textes de français, Librairie Delagrave, 1973. 

Dobrescu-Warodin, Andreea, Marcu, Rodica, Repeţeanu, Liana, Langue, vie et civilisation française, Ed. didacticǎ şi 

pedagogicǎ, Bucureşti, 1980. 

Eluerd, R., Langue et littérature. Grammaire, communication, techniques littéraires, Nathan, Paris, 1992. 

Pacthod, A.  et Roux, P.-Y., 80 fiches pour la production orale en classe de FLE, Paris, Didier, 1999. 

Plazolles, L.-R. et Plazolles, J.-B., Thèmes d'hier et d'aujourd'hui, Paris, Fernand Nathan, 1973. 

Tuţescu, M., Du mot au texte, Ed. Cavallioti, Bucureşti, 1996 

https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/expressions 

https://www.lepointdufle.net/p/vocabulaire-themes.htm 

https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/french-communication-dialogue-daily-life-listen-to-mp3 

Bibliografie minimală 

https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/expressions 

 

9. 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. 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

Corectitudinea exprimării orale şi scrise în 

limba franceză 

 

Capacitatea de a-şi adapta discursul oral şi 

scris în funcţie de situaţia şi specificul 

comunicării  

 

Participare activă la seminar, rezolvarea 

temelor de casă 

Verificare (testare scrisă 

şi orală) 

 

 

60% 

 

 

 

 

 

 

40% 

10.6. Standard minim de performanţă 

https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/expressions
https://www.lepointdufle.net/p/vocabulaire-themes.htm
https://www.podcastfrancaisfacile.com/apprendre-le-francais/french-communication-dialogue-daily-life-listen-to-mp3
https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/expressions
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 aplicarea, la un nivel minim, a deprinderilor formate şi consolidate în timpul semestrului; 

 prezenţa la testări şi obţinerea mediei 5; 

 participarea moderată la discuţii, rezolvarea temelor de casă în proporţie de cel puţin 50% 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

21.09.2021  Conf.univ.dr. Simina Mastacan 

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 

 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

 

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

1.2.Facultatea Litere 

1.3.Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.4.Domeniul de studii Ştiințe umaniste şi arte/Limbă și literatură 

1.5.Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6.Programul de studii/calificarea Limba şi literatura modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura 

română 

1.7.Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Limba latină 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Ioan Dănilă 

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare V 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DF - 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: 11 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 3 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 3 

Pregătire seminare/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 

Tutoriat  1 

Examinări 2 

Alte activităţi (precizaţi): - 

 

3.7. Total ore studiu individual  11 

3.8. Total ore pe semestru  25 

3.9. Numărul de credite 1 

 

 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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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/proiectului 
 Participarea la seminar în regim online/hibrid/față în față   

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

 

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

7.1. Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Instrumentarea studenţilor cu tehnici de analiză lingvistică în scopul surprinderii, în întreaga sa 

complexitate, a sistemului limbii latine 

 

7.2. Obiectivele 

specifice 

- Integrarea informaţiilor lingvistice privitoare la sistemul limbii latine în modele de analiză 

gramaticală;  

- Dezvoltarea capacităţii de a interpreta – pe unităţi constituente – structurile lingvistice 

latineşti; 
- Explicarea mijloacelor şi etapelor traducerii; de la traducerea literală, la traducerea literară; 
- Formarea capacităţii de a utiliza metode, tehnici şi instrumente de investigare a diferitelor 

probleme de analiză lingvistică; 

- Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de studierea limbii latine, prin creşterea 

disponibilităţii de a lucra în echipă. 

 

8. Conţinuturi 

 

Curs  Nr. ore Metode de predare Observaţii 

-    

- 

 

Bibliografie minimală: - 

 

    

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

I. Introducere. Sistemul fonetic. Scriere si pronunţare. 

Accentul. Trăsături generale ale limbii latine 

(2 h) exerciţiul, dezbaterea, 

explicaţia, conversaţia 

euristică, problematizarea  

 

II. Elemente de morfologie. Exerciţii practice. Substantivul. 

Clasificare şi trăsături, structură morfematică, teme, 

paradigme flexionare 

(2 h) exerciţiul, dezbaterea, 

explicaţia, conversaţia 

euristică, problematizarea 

 

Adjectivul. Clasificare. Declinarea adjectivului. Gradele de 

comparaţie ale adjectivului 

(2 h) exerciţiul, dezbaterea, 

explicaţia, conversaţia 

euristică, problematizarea 

 

Flexiunea pronominală. Paradigme. Caracteristici. 

Clasificare 

(2 h) exerciţiul, dezbaterea, 

explicaţia, conversaţia 

euristică, problematizarea 

 

Verbul. Desinenţe. Sufixe morfologice. Paradigme (2 h) exerciţiul, dezbaterea,  

 

6.1. Competenţe 

 profesionale  

C3 Descrierea sincronică și diacronică a fenomenului lingvistic al limbii române 

C.3.2 Explicarea si interpretarea realitatii lingvistice contemporane. Explicarea principalelor 

linii de evolutie a limbii române, a diferentelor dintre norma si uz  

 

6.2. Competenţe 

transversale 

 

CT1 • Utilizarea componentelor domeniului limbă şi literatură, în deplină concordanţă cu etica 

profesională 

CT2 • Relaţionarea în echipă; comunicarea  interpersonală şi asumarea de roluri specifice 
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flexionare explicaţia, conversaţia 

euristică, problematizarea 

III. Traducerea unui text latinesc. Considerente teoretice. 

Etape în traducere: literal/literar. Interpretarea complexă a 

textului: conţinut tematic şi ideatic, resurse expresive, 

viziune si stil 

Texte: Cicero, Exordiul primei catilinare; Horaţiu, Arta 

poetică; Ovidiu, Tristele, Arta iubirii;  Vergiliu, Eneida    

(2 h) exerciţiul, dezbaterea, 

explicaţia, conversaţia 

euristică, problematizarea 

 

IV.  Elemente de didactică a predării-învăţării-evaluării la 

limba latină 
(2h) exerciţiul, dezbaterea, 

explicaţia, conversaţia 

euristică, problematizarea 

 

14 ore 

Bibliografie: 

1. N. I. Barbu, Toma I. Vasilescu, Gramatica limbii latine, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1969 

2.Virgil Matei, Gramatica limbii latine, cu exerciţii aplicative şi cheia acestora, Bucureşti, Editura „Scripta”, 1994 

3. Gh. Guţu, Dicţionar latin-român, Bucureşti, Editura „Humanitas”, 2003 

4. *** Latine dicta, Bucureşti, Editura „Albatros”, 1992 

5. Felicia Ștef, Curs de limba latină, Bucureşti, Academia Română de Management, Facultatea de Drept, 1993 

6. Cristina Popescu, Ecaterina Creţu, Dicţionar de cuvinte şi expresii latineşti şi eline, în contexte literare româneşti. 

Abrevieri latineşti, Bucureşti, Editura „Humanitas”, 2003 

7. D. Pop, Îndrumări metodice privind predarea limbii latine la clasa a VIII-a, Bucureşti, Editura Didactică şi 

Pedagogică, 1981 

8. Ioan Dănilă, Limba latină (sinteze, antologie, pledoarii), Iaşi, Editura PIM, 2014 

9. Ioan Dănilă, Elena Țarălungă, Lecţia, în evenimente. Ghid de proiectare didactică, Bacău, Editura „Egal”, 2003 

10. Itinera, revista profesorilor de limba şi literatura latină, Moineşti, judeţul Bacău; redactor-şef, prof. dr. Cristina 

Popescu         

Bibliografie minimală: 

1. Virgil Matei, Gramatica limbii latine, cu exerciţii aplicative şi cheia acestora, Bucureşti, Editura „Scripta”, 1994  

2. Ioan Dănilă, Limba latină (sinteze, antologie, pledoarii), Iaşi, Editura PIM, 2014 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei a fost stabilit conform standardelor RNCIS. 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

    

10.5. 

Seminar/laborator/proiect 

- participare activă la seminar; 

- elaborarea unui portofoliu care să 

cuantifice cunoştintele teoretice şi de analiză 

gramaticală;  

- două teste de evaluare formativă; 

Metoda portofoliului 

Testul 

100% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 probarea competenţelor de analiză gramaticală prin rezolvarea a cel puţin o treime din itemii celor două teste de 

evaluare formativă; 

 cel puţin două intervenţii la seminar; 

 elaborarea a cel puţin trei elemente de portofoliu. 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

19.10.2021 - Conf. univ. dr. Ioan Dănilă 

                                              

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 
20.10.2021 Conf.univ.dr. Andreia-Irina SUCIU 

 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 
27.10.2021 Conf. univ. dr. Brȋnduşa-Mariana AMĂLĂNCEI 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 

Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 
Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
(licenţă) 

1. Date despre program 

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

1.2. Facultatea de Litere 

1.3. Departamentul Limbi şi literaturi străine 

1.4. Domeniul de studii Ştiințe umaniste şi arte / Limbă și literatură 

1.5. Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6. Programul de studii/calificarea Limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura 

română 

1.7. Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Introducere în  antropologia culturală 

2.2. Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Nicoleta-Carmen Popa 

2.3. Titularul activităţilor de seminar  

2.4. Anul de 

studiu 

I 2.5. Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare C 

2.7. 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

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

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DF - facultativă (liber aleasă) 

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

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

3.4. Totalul de ore pe semestru din 

planul de învăţământ 

14 3.5. Curs 14 3.6. 

Seminar 

- 

 

Distribuţia fondului de timp pe semestru:  36 ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  2 

Examinări 4 

Alte activităţi (precizaţi): 0 

 

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 

 

4.2. de 

competenţe 

 

 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1.  de desfăşurare a cursului Participare la curs în regim on-line/hibrid/ față în față. 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului/proiectului 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 

- A  La sfârşitul cursului, studenţii vor fi în măsură  să utilizeze creativ informaţia 

dobandită, într-un demers de cercetare interdisciplinară a unor fenomene literare şi 

lingvistice, a unor comportamente şi practici colective specifice. 

 

7.2. Obiectivele specifice La sfârşitul cursului, studenţii vor fi capabili   

- să situeze antropologia culturala în raport cu ştiinţele sociale şi disciplinele 

umaniste; 

- să cunoască şi să poată aplica metode şi tehnici de cercetare specifice disciplinei;  

- să explice şi să aplice corect conceptele fundamentale ale disciplinei (cultură, 

personalitate, structură socială); 

- să identifice şi să interpreteze (ca mărci ale mentalităţii colective) unele reprezentări 

mitice şi practici rituale (rituri de trecere, practici magice, sacrificii, potlatch, cosmo 

şi teogonie, reprezentări mitice ale timpului şi spaţiului, arhetip etc.); 

- să sesizeze relaţia care există între unele expresii idiomatice şi structurile 

antropologice ale imaginarului; 

- să identifice relaţia unor fenomene contemporane (literatură, psihologie, ideologie 

etc.) cu scenariile mitice şi modalităţile de reconfigurare a mitului în 

(post)modernitate. 

 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

2. Antropologie fizică, antropologie lingvistică, 

antropologie culturală. Antropologie culturală, 

ştiinţe sociale, discipline umaniste. Elemente de 

antropologie lingvistică – aplicaţii. Mental colectiv 

şi structură lingvistică – expresii idiomatice. 

3. Metodologia cercetării – observarea participativă 

– metoda comparativă. Şcoli/ curente/ direcţii în 

cercetarea antropologică. Determinismul rasial – 

Evoluţionismul clasic (Lewis Henry Morgan, 

Edward Burnett Taylor – animism şi religie) – 

Particularismul istoric (Franz Boas) – 

Funcţionalismul britanic (Alfred Reginald 

Radcliffe-Brown, Kaspar Bronislaw Malinowski) – 

Difuzionismul – Structuralismul francez (Marcel 

Mauss, Claude Lévi-Strauss) – Cultură şi 

personalitate (Ruth Fulton Benedict, Margaret 

Mead) – Neoevoluţionismul. 

4. Concepte fundamentale: cultură, personalitate, 

structură socială. Definiţia, componentele, 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

conversaţia euristică, 

prelegerea, analiza de 

text, explicaţia, 

problematizarea, 

demonstraţia, 

brainstormingul etc. 

 

   

6.1. 

Competenţe 

profesiona 
le  
 

C.6.3. Relaţionarea textelor şi contextelor diverse, operarea cu tehnicile de analiză textuală. Abordarea 
din diverse perspective interpretative a unui text literar, precum şi aplicarea conceptelor şi metodelor 

etnologiei şi antropologiei culturale în investigarea fenomenelor de cultură populară 
 

6.2. 

Competenţe 

transversale 
 

CT1 Vor fi utilizate componentele domeniului limbi moderne aplicate în deplină concordanţă cu etica 

profesională. 
CT2 Se vor realiza in conditii optime relaţionarea în grup, comunicarea interpersonală şi asumarea de 

roluri specifice. 
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manifestările şi rolul culturii. Multiculturalism. 

Limbă/ limbaj/ comunicare şi cultură. Familia şi 

rudenia. 

5. Mit, rit, practici magice. Riturile de trecere. 

Formele şi funcţiile magiei – conceptul de mana. 

Structura şi funcţiile mitului – cosmogonii şi 

escatologii. Imaginar mitic dualist. Reprezentari 

mitice ale timpului şi spaţiului. Mit – psihanaliză – 

psihologie socială – ideologie. Practicile darului – 

potlatch. 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Bibliografie 
Caillois, Roger, Mitul şi omul, Nemira, Bucureşti, 2000. 

Geană, Gheorghiţă, Antropologia culturala. Un profil epistemologic, Bucureşti, Criterion Publishing, 2005. 

Mauss, Marcel, Eseu despre dar, Iaşi, Institutul European, 1993. 

Cassirer, Ernst, La Philosophie des formes symboliques (t. 2, La Pensée mythitique), Les  Editions de Minuit, 1972 (1953 

by Yale University Press). 

Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, trad. de P.G. Dinopol, Bucureşti, Univers, 1978. 

Eliade, Mircea, Tratat de istoria religiilor, Humanitas, Bucureşti, 1992. 

Eliade, Mircea, Imagini şi simboluri, Humanitas, Bucureşti, 1994. 

Kernbach, Victor, Miturile esenţiale, ESE, 1978. 

Lévi-Strauss, Claude, Mitologice I, Babel, Bucureşti, 1995. 

Lévi-Strauss, Claude, Antropologia structurală, Editura politică, Bucureşti,1978. 

Maisonneuve, J., Les Rituels, Paris, PUF, 1988. 

Mesnil, M. si A. Popova, Eseuri de mitologie balcanică, trad. de I. Bot si A. Mihăilescu, Bucureşti, Paideia, 1997. 

Muller, Adam, Concepts of Culture: Art, Politics, and Society, Calgary, Alta, University of Calgary Press, 2005. 

Rapport, Nigel and Joanna Overing, Social and Cultural Anthropology: The Key Concepts, London, Routledge, 2000. 

Ries, J., Sacrul în istoria religioasă a omenirii, Polirom, Iaşi, 2000. 

Rivière, C., Socio-antropologia religiilor, Polirom,  2000. 

Van Gennep, Arnold , Riturile de trecere, trad. de L. Berdan şi N. Vasilescu, Iaşi, 1996. 

Winthrop, Robert H., Dictionary of Concepts in Cultural Anthropology, New York, Greenwood Press, 1991. 

Wunenburger, Jean-Jacques, Sacrul, Dacia,Cluj-Napoca, 2002. 

 

Volume, studii şi articole ale titularului de curs, în domeniul disciplinei 
Popa Blanariu, Nicoleta and Dan Popa, "A Mythological Approach to Transmedia Storytelling”. In Renira Rampazzo 

Gambarato and Matthew Freeman, The Routledge Companion to Transmedia Studies, Routledge, 2018 

Popa Blanariu, Nicoleta, «Le signe agissant. D'une sémiologie de la mimesis vers une pragmatique de la performance». 

In SIGNA: Revista de la Asociación Española de Semiótica, 26, 2017, pp. 493 – 509 

Popa Blanariu, Nicoleta, “Transmedial Prometheus: from the Greek Myth to Contemporary Interpretations”. In Icono 14. 

Revista científica de Comunicación y Tecnologías emergentes, 15 (1),  2017, pp. 88 – 107, ISSN 1697-8293 

Popa Blanariu, Nicoleta, „Unde malum? Dualist(oid) and Gnostic Imaginary from Folk Mythology to Modern Romanian 

Literature”. In Transylvanian Review (Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca), XXV,  2 

(summer 2016), pp. 3 – 20 

Popa Blanariu, Nicoleta, "A Transdisciplinary Deconstruction of Ideology. Gnostic-Alchemic Imaginary, Dialectic 

Materialism and Atomic Physics in Vintilă Horia’s Novels". In Caietele Echinox, nr. 30, 2016 («Repenser le politique à 

travers des imaginaires dispersés») 

Popa Blanariu, Nicoleta, "Paradigms of Communication in Performance and Dance Studies". In CLCweb: Comparative 

Literature and Culture, Purdue University Press, 17. 2 (2015)  

Popa Blanariu, Nicoleta, "Towards a Framework of a Semiotics of Dance". In CLCweb: Comparative Literature and 

Culture, Purdue University Press, 15.1 (2013) 

Popa Blanariu, Nicoleta, Ritual comunicaţional, comunicare rituală: o abordare semiopragmatică, Bacău, Editura „Alma 

Mater”  (Universitatea „Vasile Alecsandri”), ISBN 978-606-527-505-881, 2015 

Popa Blanariu, Nicoleta, "Performativity and Ritualistic Interaction", in Perspectives on Interaction. Edited by Elena 

Bonta. Cambridge Scholars Publishing, ISBN (10): 1-4438-4465-9, ISBN (13): 978-1-4438-4465-9, 2013, pp. 35-46. 

http://www.c-s-p.org/Flyers/978-1-4438-4465-9-sample.pdf 

Popa Blanariu, Nicoleta, "Theatricalization of Ritualistic Gesture and Dancing. A Semiotic Approach". In A Semiotic 

Reader. Ed., Geoffrey Sykes. Stanwell Tops Australia: Southern Semiotic Review, ISBN 978-1493531547, ISSN 2202-

2783, 2013, pp. 183-209. 

Popa Blanariu, Nicoleta, “Omul si ritul”, in vol. Când gestul rupe tacerea, Iaşi, Fides, 2008. 

Popa Blanariu, Nicoleta,  “Gestul ritual: logos mitic şi act de limbaj”, in Actele Colocviului Internaţional “Omul şi 

mitul”, ediţia a doua (1- 3 noiembrie 2007), Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava, pp. 303 – 313. 

Popa Blanariu, Nicoleta, “Soi-même comme un autre. Du rituel au jeu de théâtre: archétype et dramatis personae”, in 

http://www.c-s-p.org/Flyers/978-1-4438-4465-9-sample.pdf


F 84.07/Ed. 06 
 

Interstudia. Otherness and identity. Journeys back to the self (writing and discursive practices), Review of Interstud 

Interdisciplinary Centre for Studies of Contemporary Discursive Forms, Bacău, Editura “Alma Mater”, no. 2, 2008, pp. 

9-16. 

Popa Blanariu, Nicoleta, “Coreo-ritualul, interacţiune simbolică”, in Maria Carpov (coord.), Ipostaze ale interacţiunii, 

Bacău, Editura “Alma Mater”, seria Ştiinţe ale comunicării şi ale limbajului, 2004, pp. 151 – 171. 

Popa Blanariu, Nicoleta, “Mentalitate şi structură lingvistică. Reminiscenţe ale imaginarului cosmo şi antropogonic”, in 

volumul Simpozionului internaţional “Distorsionări în comunicarea lingvistică,literară si etnofolclorică romanească si 

contextul european”, organizat de Academia Româna (filiala Iaşi), Institutul de Filologie Română "A. Philippide" şi 

Asociaţia culturală "A. Philippide", 25 – 27 septembrie 2008. 

 

Bibliografie minimală 
Eliade, Mircea, Aspecte ale mitului, trad. de P.G. Dinopol, Bucureşti, Univers, 1978. 

Eliade, Mircea, Imagini şi simboluri, Humanitas, Bucureşti, 1994. 

Kernbach, Victor, Miturile esenţiale, ESE, 1978. 

Mesnil, M. si A. Popova, Eseuri de mitologie balcanică, trad. de I. Bot si A. Mihăilescu, Bucureşti, Paideia, 1997. 

Van Gennep, Arnold , Riturile de trecere, trad. de L. Berdan şi N. Vasilescu, Iaşi, 1996. 

 

Seminar Nr. ore Metode de predare Observaţii 

-    

 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

CONŢINUTURILE DISCIPLINEI SUNT STABILITE CONFORM STANDARDELOR RNCIS. 

 

10. Evaluare 

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

din nota finală 

10.5. Curs 

 

 

Participarea activă la cursuri (activitate 

online/ hibrida/ în sala de clasa). Frecvenţa 

şi calitatea intervenţiilor. 

 

Gradul de asimilare a noţiunilor teoretice 

predate. Folosirea corectă şi nuanţată a 

acestora în analiza fenomenelor literare şi 

lingvistice. 

 

Parcurgerea bibliografiei  corespunzatoare. 

 

O bună utilizare  a limbii române, în scris şi 

oral. 

Participarea activă la 

cursuri şi la discuţiile din 

cadrul cursurilor cu 

desfăşurare interactivă. 

 

Lucrare scrisă pe 

parcursul semestrului. 

 

Colocviu - Evaluare orală. 

 

 

30% 

 

 

 

 

35% 

 

 

35% 

    

10.7. Standard minim de performanţă: 

- minimum 2 intervenţii în cadrul expunerilor interactive; 

- asimilarea conceptelor fundamentale studiate (definire, exemplificare, identificare): cultură, civilizaţie, mit, rit. 

 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

1.10.2021 Conf. univ. dr. Nicoleta-Carmen Popa  

 

                            - 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 
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UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU 

Facultatea de Litere 
Str. Spiru Haret, nr. 8, Bacău, 600114 

Tel./ fax ++40-234-588884 

www.ub.ro; e-mail: litere @ub.ro 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

(licenţă) 
1. Date despre program 

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

1.2.Facultatea de Litere 

1.3.Departamentul Limbi și literaturi străine 

1.4.Domeniul de studii Științe umaniste și arte / Limbă și literatură 

1.5.Ciclul de studii Studii universitare de licenţă 

1.6.Programul de studii/calificarea Limba și literatura modernă (engleză, franceză) - Limba si literatura 

română 

1.7.Forma de învăţământ Învăţământ cu frecvenţă 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Educaţie fizică II 

2.2. Titularul activităţilor de curs - 

2.3. Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Vorovenci Carmina Mihaela 

2.4. Anul de 

studiu 
II 

2.5. Semestrul 
1 

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:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DF - 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: 11 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

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

Tutoriat   

Examinări 1 

Alte activităţi (precizaţi):  

 

3.7. Total ore studiu individual  11 

3.8. Total ore pe semestru  25 

3.9. Numărul de credite 1 

 

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/proiectului 
 participare la seminar în regim on-line/hibrid/ față în față. 

 să aibă o atitudine civilizată faţă de colegi şi cadru didactic. 

http://www.ub.ro/
mailto:rector@ub.ro
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6. Competenţe specifice acumulate  

 

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

7.1. Obiectivul general al 

disciplinei 
 autoevaluarea nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competenţelor 

profesionale la dinamica contextului social, şi la nivelul funcţionalităţii 

organismului; 

 formarea capacităţii de practicare independentă a exerciţiilor fizice. 

7.2. Obiectivele specifice  menţinerea şi întărirea sănătăţii şi călirea organismului; 

 dezvoltarea fizică armonioasă a organismului; 

 dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a aptitudinilor psiho-motrice 

(forţă, viteză, rezistenţă, îndemânare); 

 formarea obişnuinţei de practicare independentă şi sistematică a exerciţiului 

fizic. 

 

Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

-    

Bibliografie 

- 

Bibliografie minimală 

- 

 

Seminar Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 Dezvoltarea deprinderilor, priceperilor motrice şi a 

aptitudinilor psiho-motrice prin intermediul practicării 

jocurilor sportive şi a exerciţiilor cu caracter atletic 

desfăşurate în aer liber 

4   

Participarea activă de 

către studenţi este 

obligatorie la lucrările 

practice 

 Practicarea jocurilor sportive (handbal, fotbal, baschet, 

volei) şi a exerciţiilor cu caracter atletic desfăşurate în aer 

liber 

10 Explicaţia 

Demonstraţia 

Exersarea 

Participarea activă de 

către studenţi este 

obligatorie la lucrările 

practice 

Bibliografie 

- Acsinte A. ,  Jocuri şi activităţi dinamice de timp liber, Ed. Performantica, Iaşi, 2007; 

- Balint Gh., Jocurile dinamice – o alternativă pentru optimizarea lecţiei de educaţie fizică cu teme din fotbal în 

învăţământul gimnazial, Editura Pim, Iaşi, 2009; 

- Ciocan V. C., Baschet – Îndrumar metodico – practic, Editura Alma Mater, Bacău, 2004; 

- Balint Gh., Bazele generale ale fotbalului, Editura Pim, Iaşi, 2008; 

- Dobrescu T., Gimnastica aerobică- o alternativă pentru un nou stil de viaţă al adolescentelor, Ed. Pim, Iaşi 2008; 

- Dobrescu T., Gimnastica aerobică- strategii pentru optimizarea fitnessului, Ed. Pim, Iaşi 2008; 

- Şufaru C., Handbal III, Editura Pim, Iaşi, 2006 

Bibliografie minimală 

- 

 

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

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Să cunoască şi să se familiarizeze cu principalele noţiuni şi abordări ale domeniului 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Competenţe profesionale  

 

- 

6.2. Competenţe transversale 

 

CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a 

resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare  
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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 

- participare activă; 

- însuşirea şi înţelegerea importanţei 

practicării exerciţiilor fizice asupra 

organismului; 

- pe baza demonstraţiei şi a 

explicaţiei cadrului didactic, studenţii 

exersează şi pun în aplicare toate 

indicaţiile primite, pentru o exersare cât 

mai corectă a structurilor motrice. 

- participare 

activă, benevolă şi 

conştientă la toate 

activităţile. 

 

Sustinerea probelor 

practice  

50% 

 

 

 

       50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 Participarea activa la minimum 50% din activitățile practice 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

29.09.2021 - Lector univ. dr. Vorovenci Carmina-Mihaela 

 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

20.10.2021 Conf. univ. dr. Andreia-Irina Suciu 

 

Data aprobării în Consiliul Facultăţii Semnătura decanului 

27.10.2021 Conf. univ. dr. Brînduşa-Mariana Amălăncei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


