
 

ANEXA 1 

 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

Anul universitar 2021-2022 

 

Anul de studiu I / Semestrul 1 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  Facultatea de Istorie şi Filologie  

1.3. Departamentul  Filologie 

1.4. Domeniul de studii Limbi Moderne Aplicate 

1.5. Ciclul de studii Licență 

1.6. Programul de studii/calif icarea* Traducere și interpretare/traducător (studii superioare) – 264306; 

interpret – 264302; translator - 264307 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Civilizaţie franceză și francofonă 2.2. Cod disciplină TI116 

2.3. Titularul activităţii de curs Lect. univ. dr. Paul Nanu 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator - 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 1 2.7. Tipul de evaluare 

(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 

– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

2 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator - 

3.4. Total ore din planul 

de învăţămînt 

28 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator - 

Distribuţia fondului de timp 22 ore 

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

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

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

Tutoriat 1 

Examinări 1 

Alte activităţi ……. 1 

 

3.7 Total ore studiu individual                                           22 

3.8 Total ore din planul de învăţămînt                                           28 

 

3.9 Total ore pe semestru 50 

3.10 Numărul de credite** 2 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum - 

4.2. de competenţe Competența de comunicare în limba franceză nivel A2 – B1 conform 

CECRL 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Amfiteatru dotat cu calculator, videoproiector, ecran de proiecţie și boxe 

- 

 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală de curs dotată cu aparatură de înregistrare şi redare a înregistrărilor  

(laborator fonic), cu acces Internet 

  

6. Competenţe specifice acumulate  

Competenţe profesionale C1. Comunicare efectivă, în cel puţin două limbi moderne de circulaţie (limba B şi limba C), într -

un cadru larg de contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor  

lingvistice specif ice în vorbire şi scriere (Nivel de competenţă B2-C1 în ambele limbi - vezi Cadrul 

European de referinţă)  

C1.1. Definirea, descrierea şi explicarea principalelor concepte, teorii, metode specif ice studiului 

limbilor A, B, C 

A1.2. Evaluarea critică a corectitudinii unui mesaj scris sau oral de dif icultate medie (domenii 

diferite, culturi diferite, registre de limbă diferite, etc.) 

SP.1.2. Utilizarea limbilor B şi C spontan şi suficient de f luent într-o discuţie pe o anumită temă, 

adaptată contextului şi domeniilor profesionale vizate 



Competenţe transversale CT1. Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în 

mod riguros, eficient şi responsabil. Respectarea normelor de etică specif ice domeniului (ex: 

confidenţialitate) 

CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în echipă; dezvoltarea capacităţilor empatice de 

comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specif ice în cadrul muncii în echipă având 
drept scop eficientizarea activităţii grupului şi economisirea resurselor, inclusiv a celor umane  

ST2. Realizarea unei sarcini de lucru specif ice în cadrul unei echipe începând cu organizarea 

grupului, munca în grup şi până la predarea acesteia în forma finală] într -o limită de timp 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specif ice acumulate)  

7.1 Obiectivul general al disciplinei  Dobândirea noţiunilor fundamentale ale disciplinei. 

7.2 Obiectivele specif ice O1. Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază 

ale domeniului şi ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în 

comunicarea profesională. 

O2. Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor 

variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate 

domeniului. 

O3. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de 

probleme / situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă 

calif icată. 

O4. Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru 

a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, 

concepte, metode şi teorii. 

O5. Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi 

metode consacrate în domeniu. 
O6. Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de 

autonomie restrânsă şi asistenţă calif icată. 

O7. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specif ice muncii în echipă şi 

distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate. 

O8. Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a 

resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi 

profesională. 

 

8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

8.1.1.Consideraţii preliminare 

8.1.1.2 Temele cursului  

8.1.2.3. Bibliografia generală  

2h 
 

Prezentare asistată de 

calculator 

Monnerie, Annie. (1996). La 

France aux cent visages. Livre de 

l’étudiant. Paris. Les éditions  

Didier. 
 

8.1.2. Physionomie de la France 

8.1.2.1. Le relief et le climat 

8.1.2.2. Les côtes et les frontières 

2h 

 

Învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie 

Exemplif icări 

Monnerie, Annie. (1996). La 

France aux cent visages. Livre de 

l’étudiant. Paris. Les éditions  

Didier. 

 

8.1.3 Les régions. I.  

8.1.3.1 Le Nord L’Ouest  

8.1.3.2 Le Centre  

8.1.3.3. Le Centre-Ouest  

8.1.3.4. Le Centre-Est  

8.1.3.5. Le Sud-Ouest  

8.1.3.6. Le Sud-Est  

8.1.3.7. La France d’outre-mer 

2h 

Prezentare asistată de 

calculator 

Învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie 

Exemplif icări 

Monnerie, Annie. (1996). La 

France aux cent visages. Livre de 

l’étudiant. Paris. Les éditions  

Didier. 

 

8.1.4 L’héritage du passé. I.  

8.1.4.1. Que reste-t-il de la Préhistoire ?  

8.1.4.2. De la Gaule  

8.1.4.3. De la Civilisation gallo-romaine aux invasions barbares  

8.1.4.4. Le Moyen Âge  

8.1.4.5. La Renaissance 

2h 

Prezentare asistată 

de calculator  

Învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie 

Exemplif icări 

Brunet, A. (1990). La civilisation 

occidentale. Les faits, les idées, 

les hommes, les oeuvres, 

d’Homère à Picasso. Edition revue 

et augmentée. Hachette, Hachette 

Education.  

 

8.1.5 L’héritage du passé. II. 
8.1.5.1. La monarchie absolue  

8.1.5.2. Du siècle des Lumières à la Révolution  

8.1.5.3. Le premier Empire  

8.1.5.4. De la Restauration à la Commune  

8.1.5.5. La IIIe République  

8.1.5.6. L’époque moderne 

2h 

Prezentare asistată de 
calculator 

Învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie 

Exemplif icări 

Brunet, A. (1990). La civilisation 
occidentale. Les faits, les idées, 

les hommes, les oeuvres, 

d’Homère à Picasso. Edition revue 

et augmentée. Hachette, Hachette 

Education.  

 

8.1.6 Inventeurs et savants français 

8.1.6.1. Dans la philosophie  

Prezentare asistată de 

calculator 

Monnerie, Annie. (1996). La 

France aux cent visages. Livre de 



8.1.6.2. Dans la médecine  

8.1.6.3. Dans la physique  

8.1.6.4. Dans la biologie  

8.1.6.5. Dans l’aéronautique  

8.1.6.6. Dans la cinématographie 
2h 

Învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie 

Exemplif icări 

l’étudiant. Paris. Les éditions  

Didier. 

 

8.1.7 La France moderne. I.   

8.1.7.1. Institutions  

8.1.7.2. Education 

8.1.7.3. Transports 

8.1.7.4. Travail 

8.1.7.5. Santé 

2h 

Prezentare asistată 

de calculator  

Învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie 

Exemplif icări 

Cotentin-Rey, Ghislaine. (1991). 

Les Grandes étapes de la 

civilisation française, Bordas.  

 

8.1.8 La France moderne. II.   

8.1.8.1. La consommation et le budget des ménages  

8.1.8.2. La gastronomie 

8.1.8.3. Le temps libre 

2h 

 

Prezentare asistată de 

calculator 

Învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie 

Exemplif icări 

Cotentin-Rey, Ghislaine. (1991). 

Les Grandes étapes de la 

civilisation française, Bordas.  

 

8.1.9 Le monde francophone. I.  

8.1.9.1. Les états où le français est langue off icielle  

8.1.9.2. Le DOM-TOM français 

8.1.9.3. L’organisation internationale de la francophonie  

8.1.9.4. Hymne et ode à la francophonie  

8.1.9.5. La charte de la francophonie 

2h 

Prezentare asistată de 

calculator 

Învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie 

Exemplif icări 

Ponterio, Marie – SUNY Cortland 

– Modern Langauges Department 

– Civilisation française, 

http://w eb.cortland.edu/f lteach/civ/ 

8.1.10. Histoire du français au Québec  

8.1.10.1. La période de la Nouvelle France (1534-1760) 

8.1.10.2. L’implantation du français au Canada le régime 
britannique 

8.1.10.3. La traversée du désert d’une majorité menacée  

8.1.10.4. L’Union et la Confédération (1840-1860). 

8.1.10.5. La modernisation du Québec (1960-1981) ;  

8.1.10.6. Le français langue étatique réorientation et nouvelles  

stratégies ;  

8.1.10.7. De 1982 à nos jours. 

2h 

Prezentare asistată de 

calculator 

Învăţare prin 
descoperire 

Conversaţie 

Exemplif icări 

Trudel, Marcel. Mythes et réalités 

dans l'histoire du Québec, tome 

IV, Montréal, Éditions Hurtubise, 
2009. 

 

8.1.11. Histoire du français en Louisiane  

8.1.11.1. Des premiers occupants à la f in de la francophonie 
off icielle.  

- les premiers occupants la colonisation française ; - Robert 

Cavelier de La Salle et la fondation de la Louisiane.  

8.1.11.2. L’organisation de la Nouvelle-France  

8.1.11.3. Un nouvel intérêt pour la Louisiane  

8.1.11.4. Une société esclavagiste  

8.1.11.5. La Grande Louisiane  

8.1.11.6. Une colonie française en sursis  

8.1.11.7. Le traité de Paris de 1763 

8.1.11.8. La Louisiane espagnole (1763-1800) 

- la déception des Louisianais ;  

- les débuts diff iciles de la relève espagnole ;  

- l’ère des gouverneurs espagnols éclairés ;  

- la rétrocession de la Louisiane à la France ;  

- la vente de la Louisiane française aux États-Unis ;  

- les prétendus droits des francophones.  
8.1.11.9. Un Etat américain  

- un petit répit pour le français ;  

- la f in de la francophonie off icielle ;  

- l’anglicisation  

8.1.11.10. L’apport de James Domengeaux (1907-1988) 

8.1.11.11. Les nouveaux développements 

2h 

Prezentare asistată 

de calculator  
Învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie 

Exemplif icări 

Cignatta, T iziana. A vous la France ! 

: Culture et civilisation de la France 
et des pays francophones (1CD 

audio), CIDEB, Amazon 

8.1.12. La Polynésie française 

8.1.12.1. Situation géographique 
8.1.12.2. Données démolinguistiques 

- la composition ethnique ;  

- l’usage des langues ;  

8.1.12.3. Données historiques 

- les premiers découvreurs ;  

- la dynastie des Pomaré ;  

- le protectorat français (1842-1880) ;  

- les Établissements français d’Océanie (1880-1946) ;  

Prezentare asistată 

de calculator  
Învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie 

Exemplif icări 

Gaignebet, Claude & Gastaud 

Jean-Richard (1997). Tahiti et la 
Polynésie française, Paris, Les 

Éditions Arthaud. 

 

http://web.cortland.edu/flteach/civ/


- Un territoire d’outre-mer (TOM) ;  

- vers l’autonomie 

8.1.12.4. La politique linguistique  

- les domaines de la législation et de la justice ;  

- la langue de l’Administration ;  
- l’éducation ;  

- les médias 

2h 

8.1.13. L’état de la Francophonie en Roumanie 

8.1.13.1. L’état de la Francophonie en Roumanie  

8.1.13.2. La Roumanie et la Francophonie institutionnelle  

- structures gouvernementales roumaines ;  

- présences de la Francophonie institutionnelle en Roumanie. 

2h 

Prezentare asistată 

de calculator  

Învăţare prin 

descoperire 

Conversaţie 

Exemplif icări 

La Roumanie et la francophonie,  

http://www.roumanie-france.ro/158 

8.1.14. Retrospectiva cursului 

2h 

Conversaţie  

Exemplif icări 

 

Bibliografie 

Livres : 

Brunet, A. (1990). La civilisation occidentale. Les faits, les idées, les hommes, les oeuvres, d’Homère à Picasso . Edition revue et 

augmentée. Hachette, Hachette Education.  

Cignatta, Tiziana. A vous la France ! : Culture et civilisation de la France et des pays francophones (1CD audio), CIDEB, Amazon. 

Cotentin-Rey, Ghislaine. (1991). Les Grandes étapes de la civilisation française, Bordas.  

. 

Truffaut, Louis & Haensch, Günther & Steiner, Eliane. (1968). Ce qu’il faut savoir sur la civilisation française. München, max  

Hueber Verlag. 

Ponterio, Marie – SUNY Cortland – Modern Langauges Department – Civilisation française, http://w eb.cortland.edu/f lteach/civ/ , 
consulté le 16.08.2019. 

Victor, Jean Christophe, Francophonie - l’autre mondialisation (leçon télévisée – 9 minutes) 

http://w w w.youtube.com/w atch?v=h8NOQHh7Jd0, consulté le 21.08.2019. 

 

8.2. Seminar-laborator   

- -. - 

Bibliografie 

- 

 

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

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Domeniul prioritar de plasare a absolvenţilor acestei specializări este traducerea – interpretarea. Ca atare, conţinuturile vizează 

atât formarea gândirii lingvistice, cât şi capacitatea de integra şi a utiliza competenţele dobândite în perspectivă profesională 

(traducerea – interpretarea). 

Conţinutul disciplinei a fost analizat în comisia de monitorizare şi evaluare a programului de studiu. Din comisie fac parte 

reprezentanţi ai angajatorilor şi asociaţiilor profesionale din domeniu. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota f inală 

10.4 Curs CE. 1.1. Calitatea exprimării, 

comunicarea scrisă eficientă  

CE. 1.2. Cantitatea şi 

calitatea cunoştinţelor 

însuşite 

CE. 1.3. Formularea unui 

punct de vedere profesional 

asupra fenomenului lingvistic, 
pornind de la poziţiile 

exprimate în bibliografia de 

specialitate 

CE. 1.4. Utilizarea cu 

discernământ şi probitate 

ştiinţif ică a surselor de 

informare 

Expunerea liberă a proiectului 

de cercetare realizat 

scrisă (S): lucrare scrisă; 

chestionar; grilă; test  

 

Realizarea (pe parcursul 

semestrului) unui proiect de 

cercetare vizând ameliorarea 

competențelor lingvistice și 

communicative ale studenților .  
Expunerea liberă a proiectului 

de cercetare realizat 

60% 

 

 

40% 

10.5 Seminar/laborator - - - 

10.6 Standard minim de performanţă:  

Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5) : 

- participare nesistematică la orele de curs şi seminar; 

- cunoştinţe minimale din problematica disciplinei; 

- capacitate redusă de transfer a informaţiei de specialitate 

- obţinerea a minimum 1 pct. pentru activitatea de seminar şi 4 pct. la lucrarea scrisă 

Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10) : 

http://www.roumanie-france.ro/158
http://web.cortland.edu/flteach/civ/
http://www.youtube.com/watch?v=h8NOQHh7Jd0


SP 1.1. Răspunsul la întrebări precise în vederea evidenţierii gradului de înţelegere a unui text oral sau scris de orientare generală 

sau semispecializată în limbile B şi C, utilizând mijloace ajutătoare 

SP2. Elaborarea unui discurs oral / scris complex, bogat lexical şi sintactic, articulat precis din punct de vedere logic pe o temă 

dată. 

- participare activă şi sistematică la dezbaterile de la curs şi seminar; 
- cunoştinţe temeinice din problematica disciplinei; 

- capacitate sporită de transfer al informaţiei de specialitate; 

- obţinerea punctajului maxim la toţi indicatorii de mai sus. 

 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

26.09.2021   Lect. univ. dr. Paul Nanu     - 

 

            

 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 

               

 

 

 

   

 

 



Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 

 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
b. Evaluare – mărire de notă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota f inală  

10.4 Curs CE. 1.1. Calitatea exprimării, 

comunicarea scrisă eficientă  

CE. 1.2. Cantitatea şi 

calitatea cunoştinţelor 

însuşite 

CE. 1.3. Formularea unui 

punct de vedere profesional 

asupra fenomenului lingvistic, 
pornind de la poziţiile 

exprimate în bibliografia de 

specialitate 

CE. 1.4. Utilizarea cu 

discernământ şi probitate 

ştiinţif ică a surselor de 

informare 

 

Examen (lucrare scrisă) 100%   

 

 

 
 

 

10.5 Seminar/laborator 

 

- - - 
 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

23.09.2020 Lect. univ. dr. Paul Nanu -  

 
c. Evaluare – restanţă 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota f inală  

10.4 Curs CE. 1.1. Calitatea exprimării, 

comunicarea scrisă eficientă  
CE. 1.2. Cantitatea şi 

calitatea cunoştinţelor 

însuşite 

CE. 1.3. Formularea unui 

punct de vedere profesional 

asupra fenomenului lingvistic, 

pornind de la poziţiile 

exprimate în bibliografia de 

specialitate 

CE. 1.4. Utilizarea cu 

discernământ şi probitate 

ştiinţif ică a surselor de 

informare 

Examen (lucrare scrisă) 100%  
 

 

10.5 Seminar/laborator 
- 

- 
- 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.  

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

23.09.2020 Lect. univ. dr. Paul Nanu -  

 
 


